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Hvad er bestselleren for en størrelse, hvad definerer den, hvad handler danskernes foretrukne bøger om og
hvilken udviklingshistorie fortæller det om danskerne og deres forhold til emner som kærlighed og krig, køn
og seksualitet, familieliv, forbrydelser, det nationale og det globale, samfundsforhold, religion og storpolitik.
Med Bestsellere tager Lars Handesten pulsen på fænomenet. Det er en bog om de skønlitterære bøger, der har
solgt mest i Danmark, med vægten lagt på tiden fra omkring 1980 og helt frem til i dag. Som udgangspunkt
gøres der rede for bestsellerbegrebet, populærlitteraturens funktion og bestsellerlisternes art og historie.
Dernæst introduceres til en omfattende række af de største best- og steadysælgere i perioden inden for
mangfoldige genrer som kærlighedsromanen, chicklit, den historiske roman, autofiktionen, slægtsromanen,
den filosofiske roman, krimien, den politiske thriller, spændingsromanen, fantasy, magisk realisme, romaner
fra eksotiske himmelstrøg m.fl., samt de få, men ikke desto mindre forekommende bestsellere inden for
lyrikken, fra salmebogen til Yahya Hassan. Bestsellere fortæller om læsernes skiftende interesser,
selvopfattelse, drømme og smag, som man kan aflæse dem af bestsellerlisternes litteratur. I modsætning til den
gængse nationale litteraturhistorieskrivning, som har fokuseret på den smalle og fine litteratur, ser denne
fremstilling bort fra de traditionelle skel mellem fin- og populærlitteratur samt dansk og oversat litteratur, da

det hele er at finde på bestsellerlisterne. Bestsellere udfylder et markant hul i vores litteratur- og
kulturhistoriske viden og forståelse, idet bogen synliggør det brede publikums læsning og dens historie i nyere
tid.
Gads Forlag har udgivet kvalitetslitteratur siden 1855. a. Salgsbutikken A/S har Danmarks største sortiment i
Apple på lager. Hauschka, Logona, The Organic Pharmacy, Økologisk hårfarve, Økologisk hudpleje,
Økologisk kosmetik, Økologisk makeup, pure shop. Apple IPhone og Apple Tablets uden abonnement og
binding. Køb eksklusive ure fra Skandinaviens største urbutik - Rolex, Breitling, Jaeger LeCoultre, IWC,
Omega, Tag Heuer, Longines, Chopard mm & designer ure fra Armani & D&G. Nøddeknækkeren DVD:
Oplev den charmerende klassiker som du aldrig har set den før.
Dean Ornish has written six nationally bestselling books, including Reversing Heart Disease; Eat More,
Weigh Less; and most recently, The Spectrum.
Smartphones og tablets fra Apple. Fri fragt i DK for ordrer over 700,- Hurtig levering (1-3 dage) 14 dages
fuld returret Mange danskere har problemer med stofskiftet. Apple iPhone, iPad, iPod, Macbook, iMac &
Apple TV Salgsbutikken A/S er Apple forhandler og vi forhandler alle Apples produktmærker. På guide. DK
har vin smagekasser, og gode vine fra hele verden fx vin fra Italien, vin fra Frankrig, vin fra Australien, vin fra
Sydafrika, vin fra Spanien, vin fra USA. Når mad er sund, bliver man automatisk slank af den, tænker mange.
sukí skin care, Jane Iredale, Dr. Fri fragt over 500. Dr. Hyggelig, billig og hurtig levering af lækkert garn I
sprogprogrammet Mingoville støder du på: 10 missioner, der bare venter på at blive gennemført; Over 130
forskellige øvelser og spilleaktiviteter Danmarks største bogklub. Smartphones og tablets fra Apple.

