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Guldskoen Morten Korch Hent PDF Den rige Daniel Tue fra gården Gammeleje har altid ønsket, at hans unge
plejesøn Henrik Ørli og hans niece Martha Tue skal giftes med hinanden og overtage den store gård ved hans
død. Som så ofte går kærligheden dog sine egne veje, og Henrik forelsker sig i Inge og fortaber derved sin ret

til gården. Martha, der inderligt elsker Henrik, sværger at hævne sig og kaster den lille halskæde med
guldskoen, som Henrik gav hende, dengang han stadig holdt af hende, fra sig. Den bortviste Henrik sejler fra
Danmark for at tjene penge nok til at gifte sig med Inge, men ingen på Gammeleje hører fra ham igen. Inge
gifter sig til sidst med Jørgen, Henriks barndomsven og den nye arving til Gammeleje, og får en datter. 22 år

senere kommer en fremmed mand til gården. Om halsen bærer han et lille guldsmykke…

 

Den rige Daniel Tue fra gården Gammeleje har altid ønsket, at hans
unge plejesøn Henrik Ørli og hans niece Martha Tue skal giftes med
hinanden og overtage den store gård ved hans død. Som så ofte går
kærligheden dog sine egne veje, og Henrik forelsker sig i Inge og

fortaber derved sin ret til gården. Martha, der inderligt elsker Henrik,
sværger at hævne sig og kaster den lille halskæde med guldskoen,
som Henrik gav hende, dengang han stadig holdt af hende, fra sig.
Den bortviste Henrik sejler fra Danmark for at tjene penge nok til at
gifte sig med Inge, men ingen på Gammeleje hører fra ham igen.

Inge gifter sig til sidst med Jørgen, Henriks barndomsven og den nye
arving til Gammeleje, og får en datter. 22 år senere kommer en

fremmed mand til gården. Om halsen bærer han et lille
guldsmykke…
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