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Guldhøj Morten Korch Hent PDF Efter 10 år som pilot i den canadiske hær vender Henrik Juncker tilbage til
Danmark. Opholdet har gjort den ellers stille, unge dreng til en mand, og han glæder sig nu til at vende

tilbage til sin onkel og tante på godset Guldhøj. Mest af alt glæder han sig dog til at se sin lille kusine Lillian,
der i mellemtiden er vokset op til en smuk og selvstændig ung kvinde. Men glæden afbrydes brat, for der sker
sære ting på Guldhøj. Hans onkel og tante ligger dødssyge på godset, og Henrik bortvises i første omgang af
den sleske godsbestyrer Herman Kruse, der selv har fattet interesse for den smukke Lillian. Men Henrik er

ikke sådan at vippe af pinden, og han allierer sig med sin gamle ven, Poul Strange, der nu er en berømt læge,
for at opklare mysteriet på Guldhøj.

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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