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Gråspurven Lars-Henrik Olsen Hent PDF Det udvikler sig til en kamp på liv og død, da to gråspurve bliver
fanget i et net. Hungråspurven kommer hurtigt fri, men hannen er viklet så godt ind, at han hverken kan bide
eller vride sig fri. Hans eneste chance for at overleve er hvis menneskerne, der har sat nettet op, når at komme
hjem og hjælpe ham. Men de er først hjemme om lang tid, og den sorte kat har allerede fået øje på sit bytte.

Den danske forfatter Lars-Henrik Olsen (f. 1946) er oprindeligt uddannet cand.scient. i zoologi fra
Københavns Universitet, men har sideløbende arbejdet som forfatter. Han fik sin litterære debut i 1976 – det
samme år som han blev færdig med sin uddannelse – med bogen "Ulvene". Lars-Henrik Olsen har udover
forfattergerningen blandt andet arbejdet på Zoologisk Museum, været redaktør og arbejdet som freelancer

med naturfilm for DR. I 1999 valgt Olsen at droppe andre stillinger for at hellige sig jobbet som forfatter samt
sin foredragsvirksomhed.
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