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Vindenes alter Ole Henrik Laub Hent PDF Forlaget skriver: Vi skriver 1052; Svend Estridsøn hedder kongen,
som alle bøjer sig for, når han er i nærheden. Men det er svært at være alle steder på én gang, og bag hans ryg
står forrædderne i kø. Lensherre Fenge Blintsko har fået storhedsvanvid og udråber sig selv til biskop. Han
stræber kongen efter magten. Og bruger raffinerede midler for at nå sit mål. Regnar er hirdmand i kongens
hær, og hans kæreste Blia opholder sig i Hestenæs, hvor hun holder hus for høvedsmanden Kløs Molrik.

Regnar og Blias lille datter, Kli, bliver syg og dør, og Blia aftvinger Svend Estridsøn et løfte: Den døde datter
skal begraves i Bråthested. Det bliver en dramatisk færd gennem østjyllands vildsomme egne. Vinteren er

streng, og fjenderne endnu værre. 

 I en række uafhængige romaner skildrer Ole Henrik Laub  overgangen fra vikingetid til bondesamfund og
kristen middelalder. Vibens skrig udkom i 2008, og Gudernes død i 2010.
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