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En kold dag i skoven Ole Henrik Laub Hent PDF Filip og Poul P og Frederik har gået i skole sammen. Nu er
de i fyrrerne og veletablerede forretningsfolk i byen. Hver fjortende dag mødes Filip, Frederik og Poul P på
Palæ og spiser frokost sammen, dyrker traditionerne og venskabet. Men deres veje krydses også andre steder

– ved et hus i skoven. Huset hvor Torben Andersen bor sammen med en flok unge i et varmt, åbent og
oprigtigt miljø. Huset hvor borgerskabets unge flygter hen. Også Poul P‘s datter … 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 kold dag i skoven" bruger kriminalromanens hårde, brutale
spændingsteknik til sine egne formål. Ole Henrik Laub viser endnu engang en sikker fornemmelse for det på
samme tid solide og truede provinsmiljø, som han i roman efter roman har specialiseret sig i." – Berlingske

Tidende "Med "En kold dag i skoven" har Ole Henrik Laub fået pudset sit navneskilt på væggen for de største
forfattere i nyere dansk litteratur, så det sender frisk glans vidt omkring, som bør tiltrække en stor flok nye

læsere." Aalborg Stiftstidende
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