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Med enkle midler – uden himmelflugt, men også uden falske toner og sentimentalitet – skildrer Morten Korch
her jævne mennesker, deres liv, deres drømme og deres mål, så livagtigt og med så mange rammende
enkeltheder, at man ikke kan andet end at holde af dem. Han bygger en handling op, så man venter i spænding,
røres, bevæges og rives med. Samtidigt er novellerne i "Det største i verden" præget af Morten Korchs positive
livssyn og gennemsyret af kærlighed til sine figurer. Hans medfødte lune giver plads til lattermildhed i selv de
alvorligste historier og spreder både varme og fornøjelse hos læseren. 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.
Sund vs. Når mad er sund, bliver man automatisk slank af den, tænker mange. Sommetider vil beboerne i.
Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Gratis erotiske historier,
noveller og tekster. Erotiske historier og noveller der handler om personer der har sex med andre, end deres
partner. Alf Prøysen skrev én roman, noen noveller og mange korte fortellinger som han kalte lørdagsstubber.
Bemærk: SMS-julekalenderen er slut. Velkommen til Swingland. Berlin er tæt på de fleste steder i Danmark.

Velkommen til Swingland. Berlin lokker Har du en gang været i Berlin vender du tilbage igen og igen.
Læs frække og sjofle noveller. Beretning: Ude i skoven ved Magleby er der tit mumier, der vandrer rundt
mellem træerne og skræmmer folk på må og få. SCOR EN … Jo måske men det ændre stadig ikke på at du
bliver lige her på din pind Sexy Satan. SCOR EN … Jo måske men det ændre stadig ikke på at du bliver lige
her på din pind Sexy Satan. Om du er mand, kvinde eller par vil du her møde andre. Sommetider vil
beboerne i. SCOR EN … Jo måske men det ændre stadig ikke på at du bliver lige her på din pind Sexy Satan.

