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Delfinens spring Ole Henrik Laub Hent PDF Erik var uønsket. En fejltagelse, som bare var til besvær for sin
ugifte og letlevende mor. Følelsen af at være uønsket får helt fra barndommen Erik til at søge ekstremer, sætte
livet på spil, se hvad man kan slippe af sted med, og i sit voksenliv fortsætter han med denne indstilling. Han
drømmer om det katastrofale for at slippe for det hverdagsagtige, og efterhånden bliver skillelinjen mellem
drøm og virkelighed mere og mere usynlig, i takt med at muren mellem ham selv og menneskene omkring

ham bliver højere og højere.

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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