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Det hvide palæ Johanne Korch Hent PDF Da bankdirektør Wulff dør efter kort tids sygdom, går det op for
hans kone og datter, at han har spekuleret vildt og har tabt alle deres penge. Enkefru Wulff falder hen i en døs

af sorg over at skulle miste både anseelse og sit elskede hjem, villaen Det hvide palæ, men hans datter
Lisbeth er gjort af andet og stærkere stof. Resolut tager hun jobbet som ekspedient og mannequin i et velanset
modefirma, men direktør Kvist, der længe har begæret den smukke pige, gør med sine upassende tilnærmelser

arbejdet uudholdeligt. Da en gammel ven af familien ansætter fru Wulff som forstanderinde på et
rekreationshjem, sætter han gang i en kædereaktion af begivenheder, ingen af dem kunne have forudset. For

fru Wulff gemmer på en alvorlig hemmelighed, der vil få stor betydning for Lisbeths lykke …

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.

 

Da bankdirektør Wulff dør efter kort tids sygdom, går det op for
hans kone og datter, at han har spekuleret vildt og har tabt alle deres
penge. Enkefru Wulff falder hen i en døs af sorg over at skulle miste
både anseelse og sit elskede hjem, villaen Det hvide palæ, men hans
datter Lisbeth er gjort af andet og stærkere stof. Resolut tager hun
jobbet som ekspedient og mannequin i et velanset modefirma, men
direktør Kvist, der længe har begæret den smukke pige, gør med sine
upassende tilnærmelser arbejdet uudholdeligt. Da en gammel ven af

familien ansætter fru Wulff som forstanderinde på et
rekreationshjem, sætter han gang i en kædereaktion af begivenheder,
ingen af dem kunne have forudset. For fru Wulff gemmer på en

alvorlig hemmelighed, der vil få stor betydning for Lisbeths lykke …

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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