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Æslet Anne-Lene Bleken Hent PDF Novellen 'Æslet' er en absurd komedie. Den handler om en ung fyr, der
vågner op i et skur tidligt om morgenen efter sin polterabend. Han skal giftes senere samme dag men får store
problemer med at nå sit eget bryllup, fordi hans venner har lænket ham til et æsel med et sæt håndjern. Han
befinder sig langt ude på landet, men det lykkes ham efterhånden at finde et busstoppested. Da bussen

kommer, forsøger han at få æslet med ind i bussen, men nu begynder alle at blande sig og diskutere, hvorvidt
æslet skal med bussen eller ej. Samtalen er til tider helt absurd og kører af sporet gang på gang, og den

desperate brudgom får til sidst et raserianfald. Æslet er en parodi på diskussionssamfundet - en satire over
demokratiet i dets yderste og mest bizarre form.

 

Novellen 'Æslet' er en absurd komedie. Den handler om en ung fyr,
der vågner op i et skur tidligt om morgenen efter sin polterabend.

Han skal giftes senere samme dag men får store problemer med at nå
sit eget bryllup, fordi hans venner har lænket ham til et æsel med et
sæt håndjern. Han befinder sig langt ude på landet, men det lykkes
ham efterhånden at finde et busstoppested. Da bussen kommer,

forsøger han at få æslet med ind i bussen, men nu begynder alle at
blande sig og diskutere, hvorvidt æslet skal med bussen eller ej.

Samtalen er til tider helt absurd og kører af sporet gang på gang, og
den desperate brudgom får til sidst et raserianfald. Æslet er en parodi
på diskussionssamfundet - en satire over demokratiet i dets yderste

og mest bizarre form.
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