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Karrusel Erik Pouplier Hent PDF I 1990 udgav Erik Pouplier erindringsbogen "Altid rundt om næste hjørne".
"Karrusel" er nye, men helt anderledes erindringer om forbløffende og utrolige menneskeskæbner, som

forfatteren har mødt i sin omskiftelige tilværelse, men også om barokke oplevelser.

Man møder en bums, der engang var pressens gentleman, en ‘fyrstinde‘ med et eventyrligt liv, et besynderligt
ægtepar, som tror, det er lykken at leve livet på hjul, en præsident med hang til røde løbere, en kongelig

højhed uden højhedsfornemmelser, en maler, der går på alle fire, og et rystende drama om et geni, der aldrig
nåede verdensberømmelsen.

Der er mange andre historier – og forfatteren bruger hele registret fra det komiske til det helt alvorlige.

Erik Pouplier (f. 1926) har ved siden af sit arbejde som journalist skabt sig et omfattende og mangfoldigt
forfatterskab. Mange af Erik Poupliers romaner foregår i Provence i Frankrig, og han har endvidere skrevet

flere uformelle og hyggelige guidebøger om regionen baseret på hans mange ferier og ophold der.
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