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Manden der ville være god Ole Henrik Laub Hent PDF Ejner Smith søger kærligheden – ganske bogstaveligt,
hvis man skal tro den ægteskabsannonce, han har indrykket i avisen. Men inden han kan møde den kvinde,
som han en dag vil komme til at elske, må han arbejde igennem alt det, der har holdt ham tilbage fra
kærligheden i alle disse år – ensomhed, erindring, angst, sygdom, perversion og alle de andre følelser, der
lever inden i ham – og i det samfund, han selv lever i. 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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