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Pigen fra Dale Morten Korch Hent PDF Ved Dale på Fyn ligger et gammelt, forfaldent slot i nærheden af en
mørk skov, en mølle og en stor bondegård. Frits Dale, den gamle baron på slottet, Doktor Peter Holm, der ejer
møllen, og Jens Poulsen, der driver gården, er lige så forskellige som deres ejendomme, men skæbnen knytter
dem alligevel sammen. Doktorens plejedatter, den unge, smukke Jutta, bor med sin kærlige adoptivfar på

møllen, men hemmeligheden omkring hendes rigtige familie, vil alligevel ikke slippe hende. Der er sket ting
på Dale, som ikke tåler offentlighedens lys, og Jutta må bruge al sin snilde for at opklare sagen. Vil

mordgåden blive opklaret, og vil pigen fra Dale få den mand, hun elsker? Morten Korch (f. 1876 – d. 1954),
Danmarks mest folkekære forfatter, begyndte sit virke i 1898 med novellesamlingen "Humoresker – Fyensk
Humør", der indeholdt en række skitser og fortællinger, alle på klingende fynsk. Det var startskuddet til et
forfatterskab, der strakte sig over et halvt århundrede, og som har været elsket af generationer af læsere. Med
romaner som "Flintesønnerne", "Der brænder en ild" og "De røde heste" blev Morten Korch folkeeje, og
filmatiseringerne af hans mest populære romaner med skuespillere som Poul Reichhardt, Tove Maës, Ebbe

Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.
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