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Det rygende spejl Ib Michael Hent PDF Det rygende spejl er en antologi med aztekiske digte og fortællinger,
som ikke tidligere har været oversat til dansk. Det er blandt andet erobringen set fra den anden side, men det
er også poetiske, livskloge og meget anderledes digte og tekster fra en anden tid og verden, der udfordrer

vores verdensopfattelse:

”Der er én historie, jeg aldrig kommer mig over. Det er historien om, hvordan vi i Columbus' kølvand
ankommer til Den Nye Verden med hovedet fuldt af paradisdrømme, med grådige hænder og med lommerne

fulde af papir på, hvad vi skal opleve. Traktaterne var underskrevet på forhånd. De fra begyndelsen
fejlbenævnte indianere skulle underkaste sig den spanske krone og den katolske tro. Erobrerne sørgede for det
første; munkene tog sig af det sidste. De kom til en verden fuld af undere, som de aldrig så, for hovederne var

programmerede hjemmefra”.
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