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Martyrium Anders Westenholz Hent PDF "En spektralanalyse af hendes kød vil vise fire af videnskaben hidtil
ukendte grundstoffer. Træder i sin hvide kittel et skridt tilbage. "Viser mindst fire af videnskaben hidtil," og
holder reagensglasset op mod lyset. Ellers består hendes blege kød mest af brugte præservativer, og klemmer
man en fold af hendes hud mellem fingrene, bliver folden siddende i sytten dage, før den atter glatter ud; en

gang trak jeg hendes mundvige ud til hver side, smilede sådan (som i mavekneb) sytten dage." Anders
Westenholz‘ "Martyrium" er en surrealistisk elegi om pigen Flora, der symboliserer samfundets fornedrelse af
individet. Anders Westenholz (1936-2010) var en dansk psykolog og forfatter, der skrev en lang række bøger
inden for så forskellige genrer som børnebøger, fantasy for voksne, faglitteratur, litteraturkritik og biografier.
Anders Westenholz er bredt anerkendt som en stor forfatter og er blevet tildelt Gyldendals Boglegat, Johannes

Ewalds Legat og støtte fra Statens Kunstfond.

 

"En spektralanalyse af hendes kød vil vise fire af videnskaben hidtil
ukendte grundstoffer. Træder i sin hvide kittel et skridt tilbage.

"Viser mindst fire af videnskaben hidtil," og holder reagensglasset op
mod lyset. Ellers består hendes blege kød mest af brugte

præservativer, og klemmer man en fold af hendes hud mellem
fingrene, bliver folden siddende i sytten dage, før den atter glatter

ud; en gang trak jeg hendes mundvige ud til hver side, smilede sådan
(som i mavekneb) sytten dage." Anders Westenholz‘ "Martyrium" er
en surrealistisk elegi om pigen Flora, der symboliserer samfundets
fornedrelse af individet. Anders Westenholz (1936-2010) var en

dansk psykolog og forfatter, der skrev en lang række bøger inden for
så forskellige genrer som børnebøger, fantasy for voksne,

faglitteratur, litteraturkritik og biografier. Anders Westenholz er
bredt anerkendt som en stor forfatter og er blevet tildelt Gyldendals
Boglegat, Johannes Ewalds Legat og støtte fra Statens Kunstfond.
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