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Skovenes dyb Ole Henrik Laub Hent PDF Forlaget skriver: Året er 1061. Sven Estridssøn forsøger af al magt
at holde sammen på riget, der jo knap eksisterer. Det er en næsten umulig opgave.

Skovenes dyb er fjerde bind i Ole Henrik Laubs planlagte romancyklus om Danmark på Sven Estridssøns tid.
Den unge enke Fru Kyrsti skal giftes med ejeren af Ræveborch, Jekkel Storch. Kongen mager det sådan, at
hun sammen med sine to børn kan rejse med Frelli Veridente, som på kongens vegne skal opkræve skat i
Østjyske landsbyer og derefter følge Kyrsti til Ræveborch. Der er to hirdmænd med til at beskytte følget.

Alligevel går det galt. I de dybe skove bliver selskabet angrebet af en røverbande.

Ole Henrik Laub (f. 1937) er i færd med at skrive et drabeligt epos om overgangen mellem vikingetid og
kristendom i sine romaner.
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