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Måneskinsgraveren Ole Henrik Laub Hent PDF I "Måneskinsgraveren" sætter Ole Henrik Laub lys på en
mindre by og de sære begivenheder, der indtræffer i forsommeren og om sommeren 1978. Henry vender
tilbage til sin barndomsby for at genfinde noget fra fortiden – men han finder snart ud af, at meget er
forandret. Ole Henrik Laub (f. 1937) er en dansk forfatter, der har udgivet både noveller, romaner,

børnebøger, hørespil og skuespil. Hans forfatterskab er præget af en realistisk stil, og mange af hans værker er
blevet oversat til fremmedsprog. Ole Henrik Laub har modtaget en lang række prestigiøse stipendier og

legater heriblandt Statens Kunstfonds store legat og treårige stipendium. "…en munter, lidt underfundig bog
om sære ting i en dansk provinsby." – Aarhus Stiftstidende ""Måneskinsgraveren" starter og slutter i et drama,
som knytter menneskers skæbner til hinanden, om de vil det eller ej. Laub har skrevet en fremragende roman

om sorte dybder i de lyse nætters Danmark." – Jyllands-Posten

 

I "Måneskinsgraveren" sætter Ole Henrik Laub lys på en mindre by
og de sære begivenheder, der indtræffer i forsommeren og om
sommeren 1978. Henry vender tilbage til sin barndomsby for at

genfinde noget fra fortiden – men han finder snart ud af, at meget er
forandret. Ole Henrik Laub (f. 1937) er en dansk forfatter, der har
udgivet både noveller, romaner, børnebøger, hørespil og skuespil.
Hans forfatterskab er præget af en realistisk stil, og mange af hans
værker er blevet oversat til fremmedsprog. Ole Henrik Laub har

modtaget en lang række prestigiøse stipendier og legater heriblandt
Statens Kunstfonds store legat og treårige stipendium. "…en munter,
lidt underfundig bog om sære ting i en dansk provinsby." – Aarhus
Stiftstidende ""Måneskinsgraveren" starter og slutter i et drama, som
knytter menneskers skæbner til hinanden, om de vil det eller ej. Laub
har skrevet en fremragende roman om sorte dybder i de lyse nætters

Danmark." – Jyllands-Posten



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Måneskinsgraveren&s=dkbooks

