
Theis Ørntoft

Er du et læsende menneske?

Har du prøvet at � nde svaret på noget 
i en bog – eller blive mindet om et af 
livets helt store spørgsmål? Prøvet at 
fortabe dig selv i en fortælling og dukke 
stakåndet op lang tid senere, eller 
anstrenge tanken for at begribe den her 
nye viden om verden eller væren? Så ved 
vi godt, hvordan du har det. Vi har det 
ligesådan. 

Og så er Samlerens Bogklub nok 
 noget for dig. 

I Samlerens Bogklub tager vi os nemlig 
tid til at vælge den vigtigste aktuelle 
litteratur ud, så du kan blive opdateret 
på det, der rører sig, det, vi samles om 
og debatterer. Du vil få tilbudt de bedste 
romaner – også de såkaldt smalle og 
skæve – fra kvalitetsforfattere fra ind- og 
udland og en række af tidens vigtigste 
tænkere. Her formidler vi kendskabet til 
verdenslitteraturen og giver plads til den 
litteratur, der måske ikke ellers levnes så 
stor opmærksomhed, men som fortjener 
det. 

Så er du en bogelsker, et læsende 
menneske, der insisterer på, at kvalitets-
litteraturen skal støttes, læses og have en 
platform? Ja, så er Samlerens Bogklub 
stedet for dig.
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