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Salveren Bo Reinholdt Hent PDF Forlaget skriver: Salveren stiller een betingelse, da han skal genskabe
landsbykirkens kalkmalerier: Ingen må komme i kirken, så længe arbejdet står på. Det vækker opsigt og

undren, men da tre børn på vej hjem fra skole forsvinder under mystiske omstændigheder, og en omfattende
eftersøgning går i gang, glemmes Salveren for en tid. Ingen spørger ham, hvad han foretage sig i kirken, eller

om han mon ved, hvor børnene er blevet af.

Bo Reinholdt (født 1948) er en af dansk litteraturs bedst bevarede hemmeligheder, og krimifablen Salveren er
hans mesterstykke.

Salveren udkom første gang i 1997 til fantastiske anmeldelser, men er siden gledet ud i glemsel og har været
nærmest umulig at skaffe. 

"Salveren er en lille genistreg."
- Fyens stiftidende 

"Manden er en visuel forfatter af endog meget stor styrke. Det er kun få beskåret at skrive prosa så
billeddannende og ofte dog så enkelt som Bo Reinholdt." 

- Berlingske 

"Ingen læser lades i tvivl om originalitetens hos Bo Reinholdt. Hver gang han udgiver en ny roman, tilføjer
han nemlig litteraturen noget kvalitativt ny, noget ingen har set før." 

- Information

"Bo Reinholdts forfatterskab kan på det varmeste anbefales." 
- Weekendavisen. 
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