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FABELAGTIGHEDER er Lars Emil Foders prosadebut og består af 44 historier, fabler, vittigheder, drømme,
digte – eller fabelagtigheder – som på en bevidst og undersøgende måde leger med vores forventninger til
genrer og virkeligheden. Det er rablende, lyriske og underholdende fortællinger, der reflekterer over vores

verden, og hvor læseren møder så forskellige karakterer som det sentimentale egetræ, den sidste
publikummer, en hornfisk og ikke mindst Overlegekammeraten Døden, som måske egentlig er en pædagog,
der hedder Jytte. Intelligente, små fortællinger, som med humor og overraskelse fremdrager den magi, som vi

normalt overser i verden og i sproget.

PAPIR

Et ark papir har 3 sider:

en forside, en bagside og en inderside

hvor dyr kan tale

Lars Emil Foder (L.E.F., 1980) er forfatter, sangskriver og musiker. Han debuterede i 2013 med digtsamlingen
og ep'en Natatlas med sit band L.E.F. & De Langsomme Lyn. Fabelagtigheder er hans prosadebut.

Omslagsfotoet af Lars Emil Foder er en fortolkning af det 0. tarotkort ”The Fool”, som traditionelt har rollen
som både højeste og laveste trumf. 
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