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Tæl kun de lyse timer Morten Korch Hent PDF "Jeg har altid søgt at vise læserne det smukke og gode i

tilværelsen. Jeg har selv prøvet hårde kampe og kendt megen modgang og sorg, jeg ved godt, at der findes
meget grimt og ondt i tilværelsen. Jeg overser ingenlunde denne ondskab og dårlighed, men jeg tager ikke
snavset op i hånden og lugter til det. Jeg ser både som menneske og forfatter fremad, og mit øje har altid
kunne finde noget godt at se på. Jeg tror, at man netop på denne måde hjælper mennesker, som lever i

hverdagen, til at bære deres byrder. " I Morten Korchs selvbiografi "Tæl kun de lyse timer" fortæller han om
et liv, der har båret præg af megen modgang, men også om den lysende, skinnede lykke; om kærlighedens

væsen og forfatterens ønske om at give det, der ligger ham mest på hjerte, videre. Det er en levende skildring
af Danmarks mest elskede forfatter og akkurat lige så spændende læsning som hans romaner.
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