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Det fejreste træ Morten Korch Hent PDF Mange år er gået siden Jakob Ørli vandt Strandmøllen og Hannes
kærlighed, og de har fået to børn; sønnen Vesti, en kvik, ung mand, der har været i lære i København og

netop er vendt hjem, og datteren Ulla med det kærlige sind. Men gammelt nag forsvinder ikke sådan lige af
sig selv, så da Ludvig Heje kommer i besiddelse af beviser på, at Strandmøllen har været involveret i

smuglerier på kysten, er han ikke sen til at anklage Jakob. Vesti, der er sin fars stolthed, har også sit at tænke
på. For han ønsker ikke at gå i sin fars fodspor, men drømmer i stedet om at blive en berømt digter. Dette

sætter Jakob sig dog strengt imod, og Vesti må gå meget igennem, før det lykkes ham at nå sit mål.
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