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Lykkens roser røde Jørgen Falk Rønne Hent PDF Forlaget skriver: Tyske Hans Heinrich Raff vokser op side
om side med den danske Inger Neesgaard i en lille by i Sønderjylland. På trods af et voksende had til det
Tyskland, der har besat Slesvig, sværmer de to for hinanden; men deres kærlighed har ingen fremtid, for
Andreas Neesgaard vil aldrig give sin tilladelse til, at hans datter gifter sig med en tysker. Og da Andreas

ansætter den danske Jørgen, giver Inger slip på sin ungdomskæreste og gifter sig med sin fars velsignelse med
ham. Men Første Verdenskrig bryder ud, og de unge, danske mænd rekrutteres til den tyske hær. Jørgen
flygter fra hæren til Danmark, men Inger må blive på gården med sin lille søn og aldrende far. Hun går en

hård tid i møde, for stemningen har vendt sig mod danskerne i Slesvig, og ven og fjende er ikke længere til at
kende fra hinanden. En mand står nu i mellem hende og hendes ruin: Hans Heinrich, den mand, hun

forkastede …

Jørgen Falk Rønne (1865-1939), dansk præst og forfatter. Han var udstationeret som sognepræst i Sandoy på
Færøerne i seks år og blev så betaget af landet og dets folk, at han kastede sig ud i forfattergerningen, først
med "Færøerne" fra 1900, en saglig skildring af befolkningen, og dernæst med novellesamlingen "En modig
pige", der i dag regnes blandt hans bedste. Senere fulgte en lang række romaner og noveller ofte med motiver
fra Færøerne. Hans bøger vandt stor popularitet på grund af deres underholdende fortællinger og gode humør,

og næsten alle er trykt i flere oplag.
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