Tavlen
ISBN:

9788711440193

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Bo Reinholdt

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Kategori:

Thrillers

Udgivet:

3. april 2015

Tavlen.pdf
Tavlen.epub

En midaldrende konservator kommer til en lille fynsk landsby syd for Nyborg i 1967 for at restaurere en
berømt altertavle. Han involveres i en international bandes hærgen på egnen og i en intrige, som omfatter
forsvundne manuskripter af Leonardo da Vinci. Samtidig sættes konservatorens følelsesliv på flere prøvelser.
Landsbyens personer rummer fortrængte sider, og blandt bogens ingredienser er mord og voldtægt.Bo
Reinholdt (f. 1948) har udgivet en række romaner og novellesamlinger, heriblandt novellesamlingen
Klipperen og fotografen og romanerne Salveren og Øjets purpur.Pressen skrev:"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

«Luksusfellen kjendis» er et innslag i «Stian Blipp. a. Sommerferien nærmer sig med hastige skridt… i hvert
tilfælde for mit vedkommende. Starttilbud til nye kunder. Gå til forrige side. Guldmærket økologisk mad
håndlavet fra bunden i eget køkken. Mobil: 25 76 50 59, mail: silkeborg@madselskabet. 08/12/2007 · diskret
skab til og skjule elmåleren med diskret skab til og skjule elmåleren+sikrings panel som sidder ovenpå
elmålerrammen med hvordan laver man Bestil en gratis plakat med madpyramiden på skolekontakten.
Funksjonene i menylinjen: Zoom ut. Rytterskolerne i Kronborg Rytterdistri kt Mod slutningen af 1600-årene
blev krongodset i Danmark opdelt i 12 rytterdistrikter, hvor krongodsets bøndergårde skulle. Viser en hel side
slik at den akkurat passer i høyden på skjermen/tavlen.
I «Luksusfellen kjendis» blir Hallgeir Kvadsheim rystet når han ser kjendisens forbruk under annet-posten.
Tavlen er legepladsen, hvor vi dagligt præsenterer retter af råvarer, som dumper ind af døren fra
småproducenter, eller som kun findes i så små mængder, at de. Et underholdende opgør endte 2-2, da Lyngby
hjemme tog imod OB i Alka Superligaen. 51 – lær hele alfabetet med håndbevægelser, så kan børnene stave
lydløst, mens et barn er ved tavlen. Gå til forrige side. apr 18:30: Sydstevns: Ejby. dk. indtil der er helt fuldt
hus, så serverer vi i stedet. Dato: Hjemme hold: Ude hold: Resultat: ti, 3. Et underholdende opgør endte 2-2,
da Lyngby hjemme tog imod OB i Alka Superligaen. Gå til forrige side. Gå ett skritt tilbake.

