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Trofæ: Den dumdristige forfatter Ole Henrik Laub Hent PDF Viola Haettenschweiler er privatdetektiv og
påtager sig mange slags opgaver – for eksempel at finde unge piger, der er forsvundet.

Klemens Dorf skriver krimier og spændingsromaner. Nu er han gået død i sin roman og er ved at blive
desperat. Ved et besøg hos en kollega falder Klemens over et gammelt manuskript i en bogreol. Klemens
stjæler manuskriptet. Det skulle han aldrig have gjort. Hurtigt bliver Klemens hvirvlet ind i mystiske og

dødsensfarlige begivenheder, der siger sparto til intrigerne i hans egne knaldromaner.

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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