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Min vingede hest Willy Breinholst Hent PDF Forlaget skriver: "Intet.
Simpelt hen intet andet end ord på et stykke papir. Hamret ned på tangenterne med en kødhammer.

Jamen, hvor kommer da kunsten ind?
Jamen, kunsten, mand, det er en proces inde i én selv. Kunsten er noget, der sker inde i DIG, når du læser
dette. Du sander, at der eksisterer en absurd-futuristisk verden, mere virkelig end den virkelige verden.

Når du læser dette.
Og dette.

Ordene siger dig noget.
Rytmen i dem.
Hør bare:

Tra
la
la.

Du lever med.
Du gribes, fanges."

Sådan indleder Willy Breinholst sin humoristiske og bizarre samling af historier, som tager os fra telttur på
Kilimanjaros top omgivet af gribbe til USA‘s bomuldsplantager, hvor man stadig kan finde på at lynche de

sorte, til en næsten uddød engelsk landsby før krigen. Alt sammen med humoristisk distance og med
kommentarer fra forfatterens kone mellem hver historie.

Den dansk forfatter Willy Breinholst (1918-2009) skrev over 100 humoristiske bøger og står desuden bag to
af filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" sidst i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger er blevet oversat
til mange fremmedsprog, har solgt i millioner eksemplarer og har i Tyskland ligget på bestsellerlisten i over
450 uger. Willy Breinholst er blevet sammenlignet med forfattere som Ernest Hemingway, Honoré de Balzac

og Klaus Rifbjerg.
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