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Købmandens feriegæst Ebba Møller Hent PDF Ebba Møller (f. 1938) har lige fra barndommen været
interesseret i historier om menneskene i det nære samfund, ikke mindst på Vestfyn. Hun har især haft stor
betydning for landsbyerne Køng / Gummerup, hvor hun er kendt for at have gravet dybt i de lokalhistoriske

arkiver og for at have skrevet flere bøger og artikler om sine fund.

Bolthøj-krøniken drejer sig omkring den lille fynske landsby, hvor alle kender alle på godt og ondt, og lever
med i hinandens liv. Store følelser hersker mellem rig og fattig, både kærlighed og had, hjælpsomhed og

forbrydelser, sammenhold og svigt. Disse (næsten) alle autentiske hændelser kommer fra forskellige egne af
Fyn, men foregår her i det fiktive sogn Bolthøj.

Vi er i 1870 til begyndelsen af 1900. Henrijette og Elo bliver viet i Bolthøj kirke, fulgt af bryllupsfest med
alle de gamle traditioner. Og bedstefars tale til brudeparret huskes stadig.

På Rønnegården, en af sognets bedste gårde, sker der to dødsfald, som berører hele familien. Gårdejer Røn
bliver næsten sindsyg af sorg, og reagerer med vrede mod alle - især går hans voldsomme temperament ud

over den 10 årige søn, Anders, der for en tid må sendes hjemmefra.

Købmandsparret lader sig presse af deres fætter til at modtage dennes hustru som feriegæst, mens manden er
på forretningsrejse. Gæsten er båden hoven og vigtig, men daglig omgang med fynboer får hende næsten til at

blive ordentlig - og det sidste hak klarer en voldsom snestorm.

I den samme snestorm får Agnes og Lyla held til at redde fire unge mennesker fra at omkomme. De to piger
fra gruppen er fra en fynsk herregård. Deres far blev for et år siden gift med den unge guvernante Rhita, der
var flygtet fra København efter at hun var involveret i en stor skandale: Ganske kort før sit bryllup meldelte
hendes kæreste, at deres forlovelse var ophørt, og forlod derefter landet sammen med den mand, der gik for at
være hans bror, men som var hans kæreste. Og hele det københavnske borgerskab snakkede om dette forhold,

som var helt ukendt på det tidspunkt - ihvertfald officielt ...

Bogen er fjerde bind af seks i Bolthøj-krøniken.
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Vestfyn. Hun har især haft stor betydning for landsbyerne Køng /
Gummerup, hvor hun er kendt for at have gravet dybt i de
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På Rønnegården, en af sognets bedste gårde, sker der to dødsfald,
som berører hele familien. Gårdejer Røn bliver næsten sindsyg af
sorg, og reagerer med vrede mod alle - især går hans voldsomme
temperament ud over den 10 årige søn, Anders, der for en tid må

sendes hjemmefra.

Købmandsparret lader sig presse af deres fætter til at modtage dennes
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båden hoven og vigtig, men daglig omgang med fynboer får hende
næsten til at blive ordentlig - og det sidste hak klarer en voldsom

snestorm.

I den samme snestorm får Agnes og Lyla held til at redde fire unge
mennesker fra at omkomme. De to piger fra gruppen er fra en fynsk

herregård. Deres far blev for et år siden gift med den unge
guvernante Rhita, der var flygtet fra København efter at hun var
involveret i en stor skandale: Ganske kort før sit bryllup meldelte
hendes kæreste, at deres forlovelse var ophørt, og forlod derefter
landet sammen med den mand, der gik for at være hans bror, men
som var hans kæreste. Og hele det københavnske borgerskab

snakkede om dette forhold, som var helt ukendt på det tidspunkt -
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