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Æsops Fabler

Aisofos hed den græske fabeldigter, vi kalder Æsop. 
Æsop levede i det 6. ârhundrede f0r Kristi f0dsel.
Han var slave pâ Samos.

Man har tillagt ham forfatterskabet til en mængde fabler, 
navnlig dyrefabler. Mange af disse fabler er blevet fortalt 
længe f0r Æsop blev f0dt, men han har utvivlsomt bâde 
samlet og bearbejdet dem.

Senere op gennem tideme er fableme blevet fortalt og 
genfortalt og illustreret af utallige kunstnere, hvilket siger 
noget om, at fableme gennem den specielle fortællemâde 
har noget klogt at sige mennesker, uanset tid og sted.

Denne udgave indeholder godt 275 fabler og er illustreret 
af Arthur Rackham.

Æsops fabler er en evig klassiker!


