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Ulveleg Poul \u00d8rum Hent PDF I et lille lokalsamfund på Viborg-egnen i 1700-tallet, er indbyggerne
enige om, at enhver, der skiller sig ud, har brug for at komme en tur i tugthuset. Her bliver de skyldige

spærret inde, afstraffet og tæmmet - og det med den største selvfølgelighed - for hvad skal man ellers gøre
med sådanne skarnsfolk. "Ulveleg" er en barsk roman om hvor galt det kan gå, når en gruppe mennesker

beslutter sig for at barbari er vejen frem mod et bedre samfund. Men også om at finde modet til at turde stå op
imod overmagten. Poul Ørum (1919 - 1997) var en af det 20. århundredes mest kendte og elskede forfattere i

Danmark. Han debuterede i 1953, men slog især sit navn fast i 1958 med romanen "Lyksalighedens ø".
Senere blev han kendt for krimierne med kriminalassistent Jonas Mørck i centrum. Poul Ørums forfatterskab

var ofte præget af en optagethed af samfundets yderområder, uretfærdigheder og de svage skikkelsers
skæbner.
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