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Vindenes Alter Ole Henrik Laub Hent PDF Året er 1052, og Svend Estridsøn er blevet konge af Danmark.
Folk falder på knæ for ham, hvor end han går, men bag hvert hjørne gemmer der sig en forræder, der stræber
efter hans livs. Lensherre Fenge Blintsko er en af dem; han udråber sig selv til biskop og går nu målrettet
efter kongens magt. I "Vindenes Alter" møder vi også Regnar, som er hirdmand i kongens hær, og hans
kæreste Blia, der holder hus for høvedsmanden Kløs Molrik i Hestenæs. Parrets skæbne fletter sig ind i

kongens, og de står som repræsentanter for livet i starten af det andet årtusinde. 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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