
Min bäste Miguel de Cervantes Saavedra.

Mitt namn är Alice Vahlén, och jag är i skrivande stund 15 år gammal. Jag har tillbringat de 
senaste kvällarna i sällskap med ditt så kallade ”mästerverk” och jag brinner nu av iver 
över att få dela mina tankar om romanen med dig. Jag hoppas att de är tänkvärda och 
även kan ses som det moderna uttrycket säger,  ”feedback”. 

När min lärare i ämnet svenska satte ”Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha” i 
mina händer och sade att det var klassikernas klassiker, kan jag inte annat än erkänna att 
jag blev smått nyfiken. Romanen såg ut att vara en riktig tungviktare och verkade vara en 
utmaning, även för en riktig bokslukare som jag. Så jag satte mig så bekvämt jag kunde på 
min obekväma stol i trä i mitt illaluktande klassrum och började läsa. Jag måste faktiskt 
erkänna att efter bara tre sidor var jag fast. Er roman var väldigt underhållande och 
huvudkaraktären var, om ni tillåter mig att använda ännu ett modernt och utländskt uttryck, 
totally awesome. Hans vilda fantasier och knasiga upptåg fick mig att sitta som fastklistrad 
med näsan i sidorna. Men sedan hände något och romanen tog en ny vändning. Plötsligt 
hände det inte så mycket. Eller jo, det hände massvis med saker, men de hann aldrig 
utvecklas till något intressant. Alla nya karaktärer stannar bara omkring två kapitel och 
sedan nämns de aldrig igen. Inget som händer för storyn framåt, och den slutar efter 
många dagars plågsam läsning väldigt abrupt. Berättelsen är alltså för lång och saknar så 
kallade ”plot points”. Dessa är händelser som senare i boken leder till något spännande 
och ofta får läsaren att tänka till ordentligt, vilket i min mening måste finnas med i en riktigt 
bra roman. 

En annan sak som också stör hela läsningen är alla dessa namn och inbillningar som Don 
Quijote har. Han byter ständigt namn på karaktärerna vi träffar på och ser jättar där det 
bara finns väderkvarnar. Hans fantasier vävs in i stackars Sanchos förnuft och plötsligt har 
vi två sätt att se på berättelsen, Sanchos verklighet och Don Quijotes fantasi, som man 
aldrig riktigt kan urskilja då båda pratar och berättar samtidigt.

Din roman är älskad av många generationer och har även vunnit många priser, men av 
mig får den inget bifall. Visst, det är ett spännande koncept och berättelsen är unik, men 
den är ändå väldigt svårläst och blir lätt tråkig och ointressant att läsa. Nej, det är definitivt 
inte en ny favoritroman, men när den fått stå i min bokhylla ett par år och samlat damm 
kanske jag tar ner den en dag och har mognat för den så omtalade och älskade 
berättelsen om Don Quijote. Hittills har den inte blivit föråldrad, så jag tror att många 
kommande generationer kan finna glädje i den.

Med förhoppningar om bättre författande och ett hälsosamt liv som inte går i den stackars 
riddarens spår.
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