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Krybskytterne på Næsbygård Morten Korch Hent PDF På det store, smukke gods, Næsbygård, lever godsejer
Martin Kaas, hvis eneste barnebarn, den nu 17-årige Martin, er rejst til sin bedstefars fætter i Texas for at lære

om kvægavl. Men godsejeren opdager til sin bestyrtelse, at der er krybskytter i godsets skove.
Stutteribestyreren på godset, Anker, skriver til sin bror, Thomas, der er politimand, og beder om hjælp. De har
på fornemmelsen, at mindst én af krybskytterne må være en stedkendt person, så Thomas forklæder sig som
en almindelig landarbejder. Stuepigen Erna har bange anelser. Hun frygter, at hendes bror, den fordrukne
Karl, er indblandet, og da hun forelsker sig i Thomas, bliver sagen endnu værre, for Karl har svoret at sætte
en stopper for opklaringen, koste hvad det vil. Vil det lykkes Thomas både at fange de egentlige forbrydere

og vinde Erna?

"Krybskytterne på Næsbygård" er den tredje bog i serien om familien på Næsbygård og er filmatiseret med
bl.a. Ib Mossin, Ole Neumann og Asbjørn Andersen i hovedrollerne. Læs også de to forgående romaner:

"Kampen om Næsbygård" og "Næsbygårds arving".

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 Maes, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.

"Krybskytterne på Næsbygård" er den tredje bog i serien om familien på Næsbygård og er filmatiseret med
bl.a. Ib Mossin, Ole Neumann og Asbjørn Andersen i hovedrollerne. Læs også de to forgående romaner:

"Kampen om Næsbygård" og "Næsbygårds arving".
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