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Den utrolige historie om fakiren der sad fast i et IKEA-skab Romain Puértolas Hent PDF Den indiske fakir
Ajatashatru Lavash Patel har et mål. Han vil i IKEA. Her har de en sømseng på tilbud. Fakiren er rejst langt
for den sømseng, helt til Paris. Med sig har han en 100 euro-seddel, der sidder i en elastiksnor, så han kan

genbruge den. Ahatashatru Lavash Patel er nemlig lidt af en hustler, som har lært at svindle sig gennem livet.
Men i IKEAs cafeteria møder han noget, som er ægte, i form af kvinden Marie.

Da fakiren beslutter sig for at overnatte i IKEA (sømsengen er ikke på lager), bliver det starten på en lang og
forunderlig rejse – gemt i et IKEA-skab. Vil han genfinde Marie? Får han sin sømseng? Og hvad med

taxachaufføren i Paris, som han snød for 100 euro?

DEN UTROLIGE HISTORIE OM FAKIREN, DER SAD FAST I ET IKEA-SKAB er en sproglig fest og en
varm og underholdende roman med masser af humor.

 

Pressen skriver:

»en vild og skæg fortælling«

**** - Politiken

»En sjælden begavet, sjælden morsom, sjælden menneskekærlig roman … Det er en helt utrolig fortælling.
Den handler faktisk om en fakir, der sad fast i et Ikea-skab. Men som det altid er, når virkelig store forfattere

træder i karakter, så er romanen meget mere end det. Det er en forrygende morsom historie.«

****** - Dagbladenes Bureau

»Den utrolige historie om fakiren, der sad fast i et IKEA-skab, ER en utrolig historie om en taskenspillers
rejse til Frankrig efter en sømmåtte på tilbud hos den svenske varehusgigant (…) en burlesk fabel om at rejse
i skabe, i Louis Vuitton-kufferter og med luftballon frem mod nye erfaringer om det at være menneske. En
roman om den universelle længsel efter at skabe bedre livsbetingelser for sig selv og sine og en kritisk-

satirisk fremstilling af et Europa, vi ynder at betragte som fint og civilisatorisk. «

**** - Berlingske

»sproget lever på forfatterens moderne form for lune, som røber vid og fransk esprit i sin skildring af det
europæiske Absurdistan«

- Information

»Denne roman, Romain Puértolas har skrevet, er en bog til tiden. Lige netop til os i det velbjergede
Vesteuropa. Midt i vores angst for indvandrere og for at miste noget. Det er en bog, der gennem smilet

uundgåeligt får os til at tænke og til at overveje egne fordomme og egen smålighed. Den bruger blot humoren
som virkemiddel.«

– Gitte Bækdal, Dagbladet Ringkøbing-Skjern
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