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Hjælp, jeg vil skrive en bestseller Steen Langstrup Hent PDF Forlaget skriver: Dette er en humoristisk og
personlig reality-doku-soap-roman, hvor spændingsforfatteren, Steen Langstrup, beder et bredt udsnit af

bogverdenen om hjælp til at skrive en vaskeægte bestseller.

Det er både en underholdende kortlægning af bestselleren, et forundret billede af den litterære verden, og et
ærligt portræt af forfatteren.

Den henvender sig til branchefolk og folk med interesse for bogverdenen: Dvs. Litterater, forlæggere,
kulturformidlere, bibliotekarer, studerende, lærere, gymnasieelever og ikke mindst almindelige læsere, der
bare elsker bogen, og det den kan. Det er en introduktion til og et overblik over den danske bogverden lige
nu, på godt og ondt, men som alt andet Langstrup har rørt ved, kan den selvfølgelig også læses alene for

underholdningens skyld.

»Har lige her til morgen læst Steen Langstrups Hjælp, jeg vil skrive en bestseller. En bog, skrevet med bid,
underspillet vid og megen forløsende selvironi. Og mon ikke i virkeligheden, at vejen til den helt store

bestseller for Steen kunne ligge lige her: i en humoristisk roman. Humor er en mangelvare i dansk litteratur.
Hvilket ses af de mange grå og triste mænd, der kloger sig i bogen. Heriblandt undertegnede ... Et stort

tillykke til Steen med den nye bog, som bør blive en bestseller. Her er i hvert fald et grundigt indblik i den
danske bogverden, som enhver forfatter in spe kan lære af.«

- Bestsellerforfatter Michael Larsen på Facebook.

»Et bevidst genremiskmask, som både rummer skarp analyse og kritik af bogbranchen, ærlig selvindsigt og
stort mod - herunder økonomisk, idet vi må huske, at Steen Langstrup er sin egen forlægger. Mod, vilje og
talent skal belønnes, så jeg vil anbefale, at branchefolk, kritikere, forfattere og bestselleraspiranter læser

bogen og bliver klogere på hele den litterære institution i Danmark.«
- Klaus Rothstein i Weekendavisen.

»Et interessant øjebliksbillede af bogbranchen ... Fagfolk vil bestemt kunne lære noget af den ... Forfatter- og
forlæggervirksomhed er - som så meget andet virkelig vanskeligt - ikke nogen videnskab. Og af den grund er
der noget indlysende rigtigt ved Langstrups måde at bedrive litteratursociologi i øjenhøjde på. For pointerne,

man når frem til, er netop ikke ophøjede videnskabelige sandheder, men derimod erfaringsbaserede
tommelfingerregler og kvalificerede gæt, der sådan set egner sig godt til den uprætentiøse og pjattede form.«

- Lasse Horne Kjældgaard i Politiken.

 

Forlaget skriver: Dette er en humoristisk og personlig reality-doku-
soap-roman, hvor spændingsforfatteren, Steen Langstrup, beder et
bredt udsnit af bogverdenen om hjælp til at skrive en vaskeægte

bestseller.

Det er både en underholdende kortlægning af bestselleren, et
forundret billede af den litterære verden, og et ærligt portræt af

forfatteren.

Den henvender sig til branchefolk og folk med interesse for
bogverdenen: Dvs. Litterater, forlæggere, kulturformidlere,

bibliotekarer, studerende, lærere, gymnasieelever og ikke mindst
almindelige læsere, der bare elsker bogen, og det den kan. Det er en
introduktion til og et overblik over den danske bogverden lige nu, på



godt og ondt, men som alt andet Langstrup har rørt ved, kan den
selvfølgelig også læses alene for underholdningens skyld.

»Har lige her til morgen læst Steen Langstrups Hjælp, jeg vil skrive
en bestseller. En bog, skrevet med bid, underspillet vid og megen
forløsende selvironi. Og mon ikke i virkeligheden, at vejen til den
helt store bestseller for Steen kunne ligge lige her: i en humoristisk
roman. Humor er en mangelvare i dansk litteratur. Hvilket ses af de

mange grå og triste mænd, der kloger sig i bogen. Heriblandt
undertegnede ... Et stort tillykke til Steen med den nye bog, som bør

blive en bestseller. Her er i hvert fald et grundigt indblik i den
danske bogverden, som enhver forfatter in spe kan lære af.«

- Bestsellerforfatter Michael Larsen på Facebook.

»Et bevidst genremiskmask, som både rummer skarp analyse og
kritik af bogbranchen, ærlig selvindsigt og stort mod - herunder
økonomisk, idet vi må huske, at Steen Langstrup er sin egen

forlægger. Mod, vilje og talent skal belønnes, så jeg vil anbefale, at
branchefolk, kritikere, forfattere og bestselleraspiranter læser bogen

og bliver klogere på hele den litterære institution i Danmark.«
- Klaus Rothstein i Weekendavisen.

»Et interessant øjebliksbillede af bogbranchen ... Fagfolk vil bestemt
kunne lære noget af den ... Forfatter- og forlæggervirksomhed er -
som så meget andet virkelig vanskeligt - ikke nogen videnskab. Og
af den grund er der noget indlysende rigtigt ved Langstrups måde at
bedrive litteratursociologi i øjenhøjde på. For pointerne, man når
frem til, er netop ikke ophøjede videnskabelige sandheder, men

derimod erfaringsbaserede tommelfingerregler og kvalificerede gæt,
der sådan set egner sig godt til den uprætentiøse og pjattede form.«

- Lasse Horne Kjældgaard i Politiken.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Hjælp, jeg vil skrive en bestseller&s=dkbooks

