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Akefalens vidnesbyrd og andre fortællinger Bo Reinholdt Hent PDF 11 fortællinger af forfatter Bo Reinholdt,
hvor grænserne mellem nutid og fortid, drøm og virkelighed udviskes og sammenflettes til en sanse- og

fortællestærk masse.

"Hun var vokset og lå glinsende i lejet. Hendes skød var forsvundet og havde taget form som et fiskehoved
med åben og udstivet mund, mens skællene kun diffust tegnede overgangen mellem hendes rigtige hud og
den forvanskede. Netop under iagttagelsens første fase skete underet, at en dreng tilsyneladende uden større
vanskeligheder gjorde sig fri af munden, rakte sig og viste en seddel frem for de modtagende sønner. Men i
stedet for at læse reagerede disse - til skræk for den iagttagende brændehugger - med et voldsomt overgreb på

den nyankomne. De lukkede for hans mund ved hjælp af en klud, der sitrede af flygtig væske. Da sank
drengen sammen i armene på dem, og de anbragte ham i en aflang kuffert, spændte remme om hans krop og

lukkede låget omhyggeligt."

Bo Reinholdt (f. 1948) er en dansk forfatter, konceptkunstner, filmskaber, skribent. Bo Reinholdt er uddannet
cand.mag. fra Københavns Universitet og havde sin litterære debut i 1975 med novellen "Veranda". Sidenhen

er fulgt en lang række værker, der både tæller romaner, noveller og kortfilm. Han er desuden en garvet
skribent har bidraget med artikler til både tidsskrifter og aviser.

Bo Reinholdt er særligt kendt for sine enkle men utroligt sanselige beskrivelser.

Bo Reinholdt modtog Statens Kunstfonds arbejdslegat i 2010.
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