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Fra de første 40 ark i 1969 til den sidste Tja-a cha-cha i 1993 skrev Dan Turèll i alt 87 bøger i vidt
forskellige genrer og af vidt forskellig omfang.

All time greatest hits indeholder et udvalg af de allerbedste tekster fra hele Dan Turèlls omfangsrige og
mangfoldige forfatterskab, fra de første privattryk og undergrundsudgivelser over de store skrifteksplosioner,
kulminerende med Sekvens af Manjana i 1973, videre gennem syre- og dåsedigte til hovedværket Karma
Cowboy, over fortællinger, medie-montager og trilogien af Storbydigte fra 1976-77, og frem til de sidste års

fortættede digtsamlinger om Alt og Intet.

Udvalgt og med efterskrift af Asger Schnack.

"...et forbilledligt loyalt og komplet portræt af forfatterskabets elektriske mangfoldighed." - Lars Bukdahl i
Kristeligt Dagblad.

"...som et første og gyldigt kendskab til dennne produktive og bløde maskine, er dette udvalg ideelt. Man
griber sig i at ønske, at man aldrig havde læst et ord af ham, at man havde hele forfatterskabet til gode." - Per

Højholdt i Jyllands-Posten
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