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Øjets purpur Bo Reinholdt Hent PDF Øjets purpur er en bog om billeder - fra dem vi opfatter og glemmer, til

dem vi gemmer og atter drager frem: erindringsnoveller, fortællinger af mere klassisk tilsnit og
eksperimenterende prosastykker, der - med inspiration i musikkens formsprog - spiller handlingsbeskrivelse
ud mod mere spekulative afsnit. Alt i lyset af synssansens billedskabende egenart. Indhold: Kamysen, Skuret,
Engleskåret, Rosenkind, Lurenkig, Velims lov, Samson, Lots hustru, Ruth og Boaz, Den fortabte søn 1-3,
Påfuglen, Veg, Wallanda Sequence, Tempesta, Sehn, Øjets purpur. Bo Reinholdt (f. 1948) har udgivet en
række romaner og novellesamlinger, heriblandt novellesamlingen Klipperen og fotografen og romanerne
Tavlen og Øjets purpur. Om romanen Tavlen skrev pressen: "Ingen læser lades i tvivl om originaliteten hos
Bo Reinholdt. Hver gang han udgiver en ny roman, tilføjer han nemlig litteraturen noget kvalitativt nyt,
noget ingen har set." - Erik Skyum-Nielsen, Information "Det er mildest talt imponerende, at Bo Reinholdt

kan orkestrere dette komplekse, til enhver side højtflammende rod - thriller, lillebyskildring,
skæbnefortælling, myte, kunstteori, etc., etc., - med en sådan let og selvfølgelig hånd." - Lars Bukdahl,

Weekendavisen "Bo Reinholdt viser også i denne bog, at han er en mesterlig fortæller, som ufortjent stadig
mangler en større anerkendelse og udbredelse." - Gert Fabrin, lektørudtalelse "Bo Reinholdt skriver originalt
og godt om den sære Christensen og hans dæmoniske anfægtelser og skaber smukke, lysrige billeder af steder

og landskaber." - Thomas Harder, Politiken
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