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Livets kilde Johanne Korch Hent PDF Forlaget skriver: Godsejer Poul Brandt har været forelsket i sin smukke
kusine Ulla siden de var børn. Da han hører, at Ulla og hendes søskende står arveløse efter deres fars død,
tilbyder han Ulla sin hånd. Ulla, der er blevet svigtet af den unge læge Bang, fordi hun alligevel ingen penge
har, giver sit samtykke, men i sit hjerte foragter hun Poul. Fire år senere rejser Ullas lillesøster, Grete, til
Kildegården for at besøge sin søster. Hun bliver forskrækket over, at kærligheden ikke blomstrer på
Kildegården. Poul tilbeder stadig Ulla, som befinder sig i en dyb depression. Mellem Pouls mor og Ulla er der
kold luft. Fru Brandt foragter sin svigerdatter for at være svagelig og for at tage sin søns hengivenhed for
givet, og Ulla tilbringer nu al tid på sit værelse. Gretes ankomst er et frisk pust på Kildegården, men da lægen
Bang, flytter til landsbyen med sin intrigante kone, truer gnisten med bryde i bål.
Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
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". Hun er i dag mindre kendt end sin bror Morten Korch, men med sine
realistiske kvindeskildringer og mere raffinerede psykologiske overvejelser overgik hun ham ofte som
forfatter og i midten af 1940erne også i salgstal.
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for at tage sin søns hengivenhed for givet, og Ulla tilbringer nu al tid
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da lægen Bang, flytter til landsbyen med sin intrigante kone, truer
gnisten med bryde i bål.
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