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NEDFALDSHISTORIER Torkild Thellefsen Hent PDF Velkommen til mit tekstunivers, hvor vi sammen
kommer til at møde et blad, der forsøger at begå selvmord; to mennesker, hvis spor krydser hinanden, men
aldrig mødes. Astrid som nattens dronning; bogmærket, der oplever en vampyrhistorie på tæt hold; to biller,
der bruger et blad som flyvende tæppe; en mand, som taber et stykke papir med en idé til en historie; Astrid
som sorgsamler; den smukke Pil, der fortæller historier, som er dyrket i en urtepotte; Frederikke, som læser en

historiestrimmel og bliver tvunget til at skrive en ny historie; Tom, som involveres i en duel i det vilde
vesten; et spøgelses triste liv; Tom, der længes efter kærligheden; og historiens endeligt.

Uddrag af bogen
Bella gyser. Hun skal til at gå ud af køkkenet, da hun ser en bleg kvinde med sorte øjne og en hætte slået op
over hovedet komme til syne foran hende. Bella får fremstammet ”hvem er du? Og hvad vil du?” Astrid
svarer ikke. Hun slår hætten ned, blotter tænderne, hvæser og med en pludselig bevægelse står hun foran
Bella og med voldsom kraft jager hun sin hånd ind igennem munden på Bella, smadrer hendes tænder
undervejs og tager fat om hendes nakkehvirvler og trækker skelettet ud af hende. Blodet sprøjter hele

køkkenet til, det løber ned fra skabslågerne, fra loftet, danner røde søer på gulvet.
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