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En nat kom en vampyr Ole Henrik Laub Hent PDF Den gamle herregård er ramt af uheld: Kvæget sygner hen
og dør, kornet visner på marken, og herremanden er sikker på, han har forklaringen: Hans forvalter er en

vampyr, og det er ham, der er skyld i det hele.

En nat tager herremanden sagen i egen hånd og skyder vampyren med en sølvkugle, banker en pæl gennem
hans hjerte og begraver liget i parken.

Men en vampyr er ikke sådan at slippe af med. På hans grav vokser tidsler, der blomstrer i vinterkulden og
spreder deres frø på vinden, der fører dem til vampyrens brødre og hvisker sandheden til dem. Én for én
begiver vampyrerne sig på vej mod herregården for at hævne deres bror, og der er ingen grænser for, hvor

uhyggelige ting de laver på herregården i nattens mulm og mørke.

Men på gården er der to, der tør tage kampen op mod ondskaben. Herremandens kusk, Rasmus, og
hønsepigen Grethe går sammen i krig mod uhyrerne…

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.

 

Den gamle herregård er ramt af uheld: Kvæget sygner hen og dør,
kornet visner på marken, og herremanden er sikker på, han har
forklaringen: Hans forvalter er en vampyr, og det er ham, der er

skyld i det hele.

En nat tager herremanden sagen i egen hånd og skyder vampyren
med en sølvkugle, banker en pæl gennem hans hjerte og begraver

liget i parken.

Men en vampyr er ikke sådan at slippe af med. På hans grav vokser
tidsler, der blomstrer i vinterkulden og spreder deres frø på vinden,
der fører dem til vampyrens brødre og hvisker sandheden til dem. Én
for én begiver vampyrerne sig på vej mod herregården for at hævne
deres bror, og der er ingen grænser for, hvor uhyggelige ting de laver

på herregården i nattens mulm og mørke.

Men på gården er der to, der tør tage kampen op mod ondskaben.
Herremandens kusk, Rasmus, og hønsepigen Grethe går sammen i

krig mod uhyrerne…

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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=En nat kom en vampyr&s=dkbooks

