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Den rette kærlighed Johanne Korch Hent PDF Forlaget skriver: Gamle købmand Lars Bro sendte sin ældste
søn Jens bort i vrede, da han ville giftes med stuepigen, skønt han var forlovet med en anden. Jens tjente
mange penge i udlandet, men ulykken skete og han døde. Jens‘ enke Anna Grete og deres næsten voksne

datter Lise kommer nu hjem. De har arvet en gård efter Anna Gretes onkel i nærheden. Lars Bros anden søn,
Konsul Henrik Bro, giftede sig med sin broders tidligere forlovede, Ella og fik en søn Erik. Men Henrik har

ikke det samme håndelag som sin bror, når det gælder penge, og firmaet er i store økonomiske
vanskeligheder. Henrik og Ella udtænker derfor en skummel plan, der skal skaffe dem deres svigerindes

penge ...

Johanne Sofie Korch (1882-1950). Dansk forfatter. Debuterede i 1927 med en novelle i Ugens Nyheder, og
begyndte efterfølgende at skrive bøger for unge kvinder. Hun fik sit folkelige gennembrud i 1936 med

romanen "Efter vinter kommer vår", og hendes romaner opnåede høje salgstal. Hun er i dag mindre kendt end
sin bror, Morten Korch, men med sine realistiske kvindeskildringer og raffinerede psykologiske overvejelser

og overgik hun ham ofte som forfatter og i salgstal. Johanne Korch blev i 1949 kåret som danske
boghandleres yndlingsforfatter.
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