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vanvid, fremkaldt af for ivrig og for megen læsning i gamle romaner om ædle riddere og deres bedrifter,
kæmper mod vindmøller og fåre- og gedeflokke. Don Quixote er hovedpersonen og helten – eller rettere

antihelten – i romanen "Den sindige ridder don Quixote de La Mancha", som udkom i 1605. Den var forfattet
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der gå så lang tid, før læserne kunne få at vide, hvad der videre hændte don Quixote? Det spinder Mette
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