Ny bog om 50 litterære ”must read”-værker
Hvilken bog ville du vælge, hvis du kun måtte tage én
eneste med på en øde ø? Og hvilke bøger ville du vælge,
hvis du måtte fylde kufferten med 50? Ville du tage dem,
du allerede kender og elsker? Dem, du drømmer om at
læse – eller tror, du bør læse? Og hvad med alle dem, du
aldrig har hørt om (men ved findes)?
50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen er et rigt il
lustreret bud på, hvilke 50 bøger kufferten skal fyldes med.
Forfatterne er danske eksperter, der i korte artikler skriver
engageret og formidlende om deres yndlingsværker fra
verdenslitteraturen og fortæller, hvorfor og hvad der er så
fascinerende og vedkommende ved litteraturen. Fra det
4.000 år gamle Gilgamesh og græske tragedier til Shakes
peare, japansk haiku og en ny grafisk roman. Fra Homer til
Don Quixote, H.C. Andersen og Harry Potter. Og fra Napolikvartetten til En drøm om røde bygninger, der ifølge
artiklens forfatter sandsynligvis er den bedste bog, du aldrig
har hørt om.

REDAKTØRERNE SIGER
”Det er sjældent, at man kan samle så mange vidende
kolleger til at fortælle om litteraturens store værker. Ud
vælgelsen af de 50 største værker har ikke været let, og vi
er også bevidst gået efter, at der skulle være nogle over
raskelser. Det er en virkelig global bog, som både sprogligt,
tidsmæssigt og geografisk kommer vidt omkring”.
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OM BOGEN
Bogen er 6. bind i forlagets coffeetable-serie, 50 højde
punkter, om de største og vigtigste højdepunkter inden for
et fagområde. 50 værker udkommer på Bogforums første
dag, og den danner ramme for forløb på Folkeuniversitetet
i Aarhus og Emdrup i efteråret 2019.
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