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Pigen med de afhuggede fødder Tina Henneberg Hent PDF Forlaget skriver: Pigen med de afhuggede fødder
er Tina Hennebergs anden bog. I bogens 10 fotællinger møder vi de ensomme, uelskede og udstødte

eksistenser, der kæmper og lider på hver deres måde. Tina Henneberg leder læserne ind i en helt ny verden af
historiefortælling gennem hendes fascinerende måde at skrive sære og tvistede historier på. Hun blander det
håndgribelige med ekkoer af gamle eventyr, og hun mixer det sammen til noget helt nyt. Hun har evnen til
ubesværet at ophæve grænsen mellem vikelighed og eventyr, uden at læseren sætter spørgsmålstegn ved

sandheden i det skrevne, for det er sådan, det Hennebergske univers ser ud: Alt kan ske.

Bogens fortællinger handler hver især om sorg og smerte i mange gradbøjninger; Lige fra det at miste og
savne til følelsen af mental og fysisk amputation. Det er ud fra disse mange temaer, Tina Henneberg har skabt
de små rå fortællinger; Men trods det dystre univers, fortællingerne udspiller sig i, er det ikke alt, det er sort i
sort, for i alle Tina Hennebergs fortællinger er der altid et lille lys, der skinner i mørket. Man mærker tydeligt
hendes store kærlighed til disse skæve personligheder og antihelte, fortællingerne er fyldt med. Hun fortæller
deres historier kærligt og med stor omsorg, selvom den alvorlige undertone aldrig mister sin kraft. Pigen med

de afhuggede fødder er læsning, der sætter spor i tanker og hjerte.
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