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Timbuktu Paul Auster Hent PDF Forlaget skriver: »Man frygter det værste, første gang man får Paul Austers
lille dyrefabel TIMBUKTU i hånden: Den muligvis tuttenuttede og sentimentale dyrefabel lader hunden og
gadekrydset mr. Bones være fortæller...Hunder bliver således den linse, igennem hvilken Auster fra neden kan
kaste et uhildet blik på det amerikanske samfunds indretning og på myriaden af dumme, griske og grove, men

også blide, nysgerrige, venlige og åbne amerikanske skæbner. Læserens frygt for det forlorent følsomme
fordamper langsomt. Mr. Bones er ganske vist bogstaveligt talt en underdog, men han er også og samtidig en
fiffig og nøgtern fortæller og en ganske snedig og ukuelig overlever...Der er noget næsten rørende, noget sært
uskyldigt ved værket. Det er en art bagatel, båret af et blidt vemod og en undertiden harsk beskrivelse af

dumhed og uforstand, men bagatellen løfter sig gradvist og får sin egen charme.«
- Mikkel Bruun Zangenberg i Politiken
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