
Fjolsernes konge
Hent bøger PDF

Ole Henrik Laub

Fjolsernes konge Ole Henrik Laub Hent PDF I 1890‘ernes Danmark har den unge kræmmer Konrad Stork frit
spil til at udbrede sig som både gøgler og kvindebedårer. Han roder sig lige så let og elegant ind i håbløse
situationer, som han roder sig ud af dem igen, og der findes ikke en kvinde i landet, der ikke er parat til at

hjælpe ham, hvis det skulle blive nødvendigt. Med stor behændighed gebærder Konrad Stork sig i
borgerskabets fineste saloner og tilpasser sig lige så let livet i skumle værtshuse eller på landevejen.

"Fjolsernes konge" er det tredje bind i Ole Henrik Laubs romanserie om familien Stork, men det er her,
slægten grundlægges med Konrad Stork. Alle bind kan læses uafhængigt af hinanden.

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.

"…faktisk en bedrift. Det holder hele vejen hjem, og man lægger bogen fra sig med en stille tilfredshed over,
at der stadig skrives den slags bøger på dansk." – Information

"Han giver os et levende danmarkskort, hvor livet folder sig ud på godt og ondt i flækker og landsbyer,
udsteder og større bebyggelser. Familiesagaen er også Danmarks hverdagshistorie." – Jyllands-Posten
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