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Den usynlige ræv Anne Marie Bruus Hent PDF Ræven Taiano, som bor i en vestsjællandsk skov, går ved et
sammentræf af uheldige omstændigheder hen og bliver usynlig kort efter sin fødsel. Ved et tilfælde oplever
den som ung ræv at blive synlig for en kort stund, og herefter er Taianos største ønske og mål i tilværelsen at

blive synlig igen, så den kan agere på lige fod med sine med-ræve. Alt sammen kunne det lyde som en
børnehistorie - men det er det langtfra! Under overfladen af 'sød lille børnehistorie' trives nemlig et utal af

komplicerede relationer og satiriske stikpiller til aktuelle og fortidige samfundsforhold i Danmark.

Undervejs møder Taiano - og læseren - så forskellige væsner som en ildelugtende trold, H. C. Andersens
spøgelse, de andre ræve, en nullermand, universet selv, nogle fortidige kæmper, et parallelunivers, Brian

Mikkelsen og Thomas Blachman.

Alle disse meget forskelligartede elementer indgår i et psykologisk drama, som handler om mulighederne for
at få den opmærksomhed vi alle har brug for.
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