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Lykkens hjul Morten Korch Hent PDF Den unge Palle arbejder på en opfindelse, der skal bringe rigdom til
den gamle mølle og forhindre, at Møllehuset bliver taget fra hans familie. Men han kommer i kløerne på den
udspekulerede ingeniør Karl Thomsen, der har set sig lun på både opfindelsen og Palles kommende brud,
Sara, og ikke vil sky nogen midler for at få fingre i dem begge. Men Sara, der som lille kom til gården, har
ben i næsen, og hun vil ikke slippe hverken Palle eller Møllehuset for alverdens guld. Da ulykken indtræffer,
og Palle anklages for en forbrydelse, han ikke har begået, er det da også hende kærlighed og tillid, der holder
Palle oprejst, og i sidste ende vinder dem sejren. 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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