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Prip og den farlige by Ole Henrik Laub Hent PDF "Prip kom løbende hen ad Skansergade. Så forsvandt
jorden under ham, og han hang og svævede i luften.

Prip nåede ikke at komme sig af overraskelsen – for nu blev hans krop viklet ind i et net i et fast greb.
Der hang han snøret sammen og dinglede højt over gaden.

Nå sådan, tænkte Prip og fik en hånd lirket ned til sin kniv. Han var klar over, at det var en rebløkke, han
havde trådt i. Og løkken havde revet ham til vejrs og udløst fælde-nettet.

Med hurtige snit af kniven skar han sig fri og svang sig ned ved siden af Bedja."

"Prip og den farlige by" er historien om drengen Prip, om hans venner, bedstefar, Bedja og den stærke onkel
Fægge, og om deres oplevelser i den mærkelige og farlige by. Dyr og mennesker af ukendt størrelse og

farlighed lurer i gader og kældre … Men Prip klarer sig.

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.

 

"Prip kom løbende hen ad Skansergade. Så forsvandt jorden under
ham, og han hang og svævede i luften.

Prip nåede ikke at komme sig af overraskelsen – for nu blev hans
krop viklet ind i et net i et fast greb.

Der hang han snøret sammen og dinglede højt over gaden.
Nå sådan, tænkte Prip og fik en hånd lirket ned til sin kniv. Han var
klar over, at det var en rebløkke, han havde trådt i. Og løkken havde

revet ham til vejrs og udløst fælde-nettet.
Med hurtige snit af kniven skar han sig fri og svang sig ned ved

siden af Bedja."

"Prip og den farlige by" er historien om drengen Prip, om hans
venner, bedstefar, Bedja og den stærke onkel Fægge, og om deres
oplevelser i den mærkelige og farlige by. Dyr og mennesker af
ukendt størrelse og farlighed lurer i gader og kældre … Men Prip

klarer sig.

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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