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Krybskytten Morten Korch Hent PDF Midt ude i skoven bor Johan Gregor med sin yndige plejedatter, den

18-årige Karen. Gregor er af fin slægt, men han bærer på en dyster hemmelighed, der har fået ham til at vende
sig mod resten af menneskeheden. Til gengæld elsker han skoven, og han har lært Karen hver sten og hvert
træ at kende derude. Kun den gamle Anders med de gode historier og bonden Jeppe vil han omgås – og

selvfølgelig sin Karen, som han elsker højere end noget andet på denne jord. Gregor har penge nok, men han
har også sit viltre sind. For at stilne det, drager han hver nat ud på krybskyttejagt. Men faren lurer, for
sognefoden og hans folk er opsatte på at få sat en stopper for den ulovlige jagt. Og en nat bliver jægeren

pludseligt byttet… 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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