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Kære mor og far Ole Henrik Laub Hent PDF "Kære mor og far" følger livet i provinsen på godt og ondt. Den
småtbegavede unge mand Aske bor for sig selv i et stort hus. Han har svært ved at forstå voksenverdenen,
men Ole Henrik Laub beskriver den til gengæld uhyggeligt rammende: den stumme desperation, der lurer
under de stille villavejes fuglesang, bitterhed og gammelt nag, mord og vold, der ulmer i de hyggelige

parcelhuses kroge.

"Kære mor og far" er en spændingsroman i meget hyggelige og tilsyneladende trygge omgivelser: Provinsens
Danmark på en god dag og en ond nat.

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.
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