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Vangede Billeder Dan Turèll Hent PDF Dan Turèlls folkelige og litterære gennembrud. Efter snart fire årtier
lige så underholdende som da den blev skrevet i 1975.

Vangede var dét sted i Gentofte, hvor lossepladsen og sindssygeanstalten og husvildebarakkerne blev anbragt,
hvor alle de toværelses lejligheder i kommunen samledes væg ved væg, og hvor de nye

middelklasserækkehuse så småt begyndte at skyde op.

”Dan Turèlls første prosabog – om barndom og ungdom i et arbejderkvarter – er et sjældent gennembrud.”
- Hans Hertel

”Bogen er meget alvorlig og ustyrlig morsom. Dan Turèll har på det nærmeste opfundet en ny litterær genre.”
- Ole Storm

”Den synes at være sprunget galoperende og hæsblæsende ud af et hedt kærlighedsforhold...han har skrevet
en øm og menneskevarm bog, som er godmodig, indiskret og 'skideunderholdende'.”

- Bent Irve

”Hans klassiske hit fra den første folkelige tid og måske det bedste af alle 70'ernes bud på en ny og jordnær
brugsrealisme. En forvandlingskugle, et myldrebillede, en hjemstavnsskildring i hippieregi. Hele verden

fødes og mødes i Gentoftes rabarberkvarter, hvor forfatteren havde sine rødder.”
-Bo Green Jensen
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