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Ulydige hunde Ole Henrik Laub Hent PDF "De kravlede videre. Johns mobil summede.

- Hvor er du, John?
- På vej op ad en stige, Buddy Muddy. Hør lige, jeg …

- Er du rigtig klog, lød Buddy Muddys stemme.
- Har du mistet enhver fornuft? Er du ude på at blive fanget.
- Stop nu lige. Jeg er sammen med Viterbo, sagde John.

Buddy Muddy var væk nogle sekunder. Så kom hans stemme tilbage og lød pludselig højt i kloakken.

- Du befinder dig i hovedskakt 47, om tre meter er der en senso.
- Modtaget og forstået, brummede Viterbo i mørket over Johns hoved. - Jeg ved faktisk også et og andet om

stedet her."

Johns liv ændrer sig brat, da hans ven Erwin kommer på kant med politiet. De lever i et samfund præget af
overvågning, og Erwins skæbne hænger i en tynd tråd. John sætter alt ind på at hjælpe ham, men det bliver en

kamp på liv og død …

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.

 

"De kravlede videre. Johns mobil summede.

- Hvor er du, John?
- På vej op ad en stige, Buddy Muddy. Hør lige, jeg …

- Er du rigtig klog, lød Buddy Muddys stemme.
- Har du mistet enhver fornuft? Er du ude på at blive fanget.
- Stop nu lige. Jeg er sammen med Viterbo, sagde John.

Buddy Muddy var væk nogle sekunder. Så kom hans stemme tilbage
og lød pludselig højt i kloakken.

- Du befinder dig i hovedskakt 47, om tre meter er der en senso.
- Modtaget og forstået, brummede Viterbo i mørket over Johns

hoved. - Jeg ved faktisk også et og andet om stedet her."

Johns liv ændrer sig brat, da hans ven Erwin kommer på kant med
politiet. De lever i et samfund præget af overvågning, og Erwins
skæbne hænger i en tynd tråd. John sætter alt ind på at hjælpe ham,

men det bliver en kamp på liv og død …

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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