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Kong Frederiks korporal Morten Korch Hent PDF Forlaget skriver: "Kong Frederiks Korporal" er en
spændende ungdomsbog, der foregår på Gøngehøvdingens tid. Svenskerne har belejret København, og vi
følger bønderne og fiskerne i deres farlige sammenstød med den svenske hær. Der fortælles om nogle yderst
dramatiske sejladser, hvor bogens koporal, den 17-årige Morten, i den dybeste nat må manøvrere sin fars

fiskerbåd gennem den svenske flådes blokade ind til hovedstaden. Med sig har han nogle vigtige papirer, som
kun må komme kongen i hænde, men svenskerne er også ude efter dem, og det bliver en farlig nat for Morten

og hans venner.

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

 

Forlaget skriver: "Kong Frederiks Korporal" er en spændende
ungdomsbog, der foregår på Gøngehøvdingens tid. Svenskerne har
belejret København, og vi følger bønderne og fiskerne i deres farlige
sammenstød med den svenske hær. Der fortælles om nogle yderst
dramatiske sejladser, hvor bogens koporal, den 17-årige Morten, i
den dybeste nat må manøvrere sin fars fiskerbåd gennem den

svenske flådes blokade ind til hovedstaden. Med sig har han nogle
vigtige papirer, som kun må komme kongen i hænde, men

svenskerne er også ude efter dem, og det bliver en farlig nat for
Morten og hans venner.

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 Maes, Ebbe Langberg

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

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Kong Frederiks korporal&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


