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Alle himlens farver Ole Henrik Laub Hent PDF Ole Henrik Laubs slægtsroman "Alle himlens farver" tager sin
begyndelse i starten af 1900-tallet hos kræmmeren Konrad, der ikke altid holder sig på den rigtige side af

loven i sin søgen efter en god handel. Driftig og skruppelløs, som han er, bliver han efterhånden en rig mand,
og efter ham følger flere generationer af kræmmere, kunstnere og forretningsfolk, der hver på sin egen måde
repræsenterer de forandringer, der sker i deres samfund og i den danske mentalitet op igennem det tyvende

århundrede. 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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