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Bordben og Rødvin Brian P. \u00d8rnb\u00f8l Hent PDF Psykologisk surrealisme med eksistentielle toner,

der ikke er fri for humor, trods de ofte voldsomme og sørgelige historier og skæbner, vi møder i disse
historier. Ørnbøls noveller, er i tidligere anmeldelser blandt andet er blevet sammenlignet med navne som

Franz Kafka, Peter Seeberg, Jens Blendstrup og Solvej Balle. Til novellelæseren som gerne vil overraskes og
som sætter pris på eksperimenterende litteratur. Brian P. Ørnbøl (f. 1969) debuterede i 2008 i lyrikmagasinet
Hvedekorn. Samme år udkom hans først bog, digtsamlingen `Barberbladshologrammer. Gennem årene er det

blevet til en række digtsamlinger og børnebøger samt de to anmelderroste novellesamlinger
`Himmelhotellerne og `Kredsløbsforstyrrelser, som nu er udkommet som samlet udgivelse i `Bordben og
Rødvin. Udvalgte digte og noveller fra forfatterens hånd er publiceret i både Tyskland, Sverige og USA

ligesom novellen "Broen over Stoya", der også er at finde i `Bordben og Rødvin, i 2014 blev publiceret i det
Irske litteraturmagasin Colony. Læs mere om forfatteren på http://www.bpo-forfatter.dk">www.bpo-

forfatter.dk EXITED READING Alt er på hovedet – på den gode måde. Ørnbøl er sin egen, en der vil lege
med sproget, eksperimentere med genrerne og så udfordre læserne i tolkningen. Det er ikke altid logisk, men
det gør bestemt ikke noget, for det skal (dansk) litteratur heller ikke altid være… Jeg har selv noteret mig et

par noveller, som jeg vil inddrage i min danskundervisning, og det kan andre undervisere også gøre…
DANSK BIBLIOTEKS CENTER (DBC) Til novellelæseren som gerne vil overraskes, som sætter pris på

eksperimenterende litteratur, og som godtager det uforklarlige… ikke uden humor, som absolut klæder både
de enkelte noveller og det samlede værk… originalt tænkt og fint komponeret… Lægger op til fortolkning og
vil kunne benyttes i analysøjemed. FORFATTER PETER HINDSGAUL I dag skal jeg have en gryderet med
blandt andet bacon og oksespidsbryst. I dag vil jeg på det varmeste anbefale "Bordben og Rødvin" af Brian P.

Ørnbøl I dag vil jeg love at jeg også vil anbefale den fremover
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