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Manden der så skæbnen i øjnene Ole Henrik Laub Hent PDF Jakob Altheus har arvet sin fars succesrige
forretninger, men da hans far døde, døde også hans sidste slægtning – troede han da. I tiden efter farens død
opdager Jakob, at hans liv er baseret på løgn og hemmeligheder. Det viser sig, at han har både en søster og en
bror fra nogle ganske andre samfundslag, end han er vant til. Ingen af dem kender deres fælles fortid, og
efterhånden bliver Jakob også i tvivl om sin egen fremtid. Intet går som planlagt, intet er, som det ser ud.

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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