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Styr dig, Henry! Ole Henrik Laub Hent PDF "Det havde været en vellykket dag. Henry var en succes, Elly var
glad. Men så gjorde han noget dumt. Han gjorde det vel fordi han var træt og fuld – han gik gennem muren.
Elly så på ham. Hun stod helt stiv, så rørte hun på sig. – Henry, sagde hun, - gjorde du noget nu, som du ikke
plejer at gøre? Han nikkede. – Du kan ikke bare gøre sådan. – Det generer ikke mig, mumlede Henry. Men
Elly var bekymret. Hvad ville folk ikke sige, hvis de så det? Han kunne ikke bare gøre sådan noget. Hvad
ville hans mor sige, hendes veninder? Det var ikke normalt. Man gjorde ikke sådan noget… - Nej, jeg vil da
også håbe, at det forsvinder, sagde Henry." Forretningsmanden Henrys liv ændrer sig uigenkaldeligt, da han
bliver kontaktet af rumvæsner og pludselig opdager, at han har alle mulige overnaturlige evner. Det viser sig
at være noget af en udfordring at administrere de nye evner… 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.

 

"Det havde været en vellykket dag. Henry var en succes, Elly var
glad. Men så gjorde han noget dumt. Han gjorde det vel fordi han var
træt og fuld – han gik gennem muren. Elly så på ham. Hun stod helt
stiv, så rørte hun på sig. – Henry, sagde hun, - gjorde du noget nu,
som du ikke plejer at gøre? Han nikkede. – Du kan ikke bare gøre
sådan. – Det generer ikke mig, mumlede Henry. Men Elly var

bekymret. Hvad ville folk ikke sige, hvis de så det? Han kunne ikke
bare gøre sådan noget. Hvad ville hans mor sige, hendes veninder?
Det var ikke normalt. Man gjorde ikke sådan noget… - Nej, jeg vil
da også håbe, at det forsvinder, sagde Henry." Forretningsmanden
Henrys liv ændrer sig uigenkaldeligt, da han bliver kontaktet af

rumvæsner og pludselig opdager, at han har alle mulige overnaturlige
evner. Det viser sig at være noget af en udfordring at administrere de
nye evner… 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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