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En køn kærlighed Ole Henrik Laub Hent PDF "En køn kærlighed" handler om en familie i provinsen, om
Annelise og Bodil og Mor og Moster og Tøns og også Iversen, plus andre mennesker.

Familien venter på Annelises ven Johan. Familien har aldrig set ham før – og forventningen og spændingen er
stor. Ikke mindst hos Moster.

Men Johan dukker først op sent om aftenen, drivvåd – uden frakke og kuffert.
Hvad er der sket?

Jo, Johan har altså hjulpet et menneske … og faktisk glemt sin aftale …
Familien er forvirret. Ikke mindst Moster.

Næste dag begiver Johan sig ud i byen. I sin søgen efter frakke og kuffert møder han forskellige mennesker,
og uskyldige hændelser vokser til uhyrligheder.

Johan må igennem mange trængsler – før han endelig møder sin kærlig.
Det er "En køn kærlighed".

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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