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50 værker Hent PDF Forlaget skriver: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen introducerer til de
uomgængelige klassikere, til de populære læserfavoritter og de mere ukendte mesterværker, der har formet
verdens litteraturhistorie. Fra det 4000 år gamle Gilgamesh og persisk lyrik til Shakespeare, japanske haiku
og en ny grafisk roman. Fra Homer til Don Quijote, H.C. Andersen og Harry Potter. Bogens bidrag-ydere er

danske eksperter, der i korte kapitler skriver engageret og formidlende om deres yndlingsværker fra
verdenslitteraturen og i ord og mange billeder fortæller, hvorfor og hvad der er så fascinerende og

vedkommende ved litteraturen.

Bogens 50 kapitler er samtidig personlige invitationer; de er breve fra én læser til en anden med opfordringen
om at læse netop dette højdepunkt. For en litterær klassiker ændrer ikke kun litteraturhistorien. Den ændrer
også læseren. Og en klassiker skal man ikke læse af pligt. Man skal læse den, fordi den kan give sjældne

oplevelser, udfordre vanetænkning og formulere almenmenneskelige konflikter, så vi – måske – ser os selv og
vores verden på ny. 
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Bogens 50 kapitler er samtidig personlige invitationer; de er breve
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man ikke læse af pligt. Man skal læse den, fordi den kan give
sjældne oplevelser, udfordre vanetænkning og formulere

almenmenneskelige konflikter, så vi – måske – ser os selv og vores
verden på ny. 
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