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Fabularium Juan José Arreola Hent PDF Forlaget skriver: Med Fabularium har mexicanske Juan Jose´ Arreola
- "novellens fornyer" i Latinamerika sammen med argentinske Julio Corta´zar og Jorge Luis Borges - skabt et
vidunderligt fascinerende værk, der fabulerer over vores umiddelbare forventning til verdens indretning og

menneskers og dyrs adfærd. Samlingen er ikke historiefortælling i klassisk forstand, men en legende
refleksion over de mest eksistentielle vilka°r i livet, tilsat fantastiske, absurde og tragikomiske elementer.

Blandt de besynderlige karakterer, vi møder i denne farverige palet af essay, fabel, brev og reklame, tæller
købmanden, der kan bytte din kone til en ny model; gøgleren, der optræder med en dresseret kvinde; myren,
der gør et mærkværdigt fund og bliver ophøjet til helgen i sin myretue; Leonardo da Vinci i samtale med sin

lærling, og togpassageren, der er fanget pa° en imaginær station i ingenmandsland ...
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