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Storværket Dan Turell - hele historien forener en komplet forfatterbiografi med en lang række samtaler med
mennesker, der var tæt på enten forfatterikonet eller privatmennesket Dan Turell. En flot indpakket litterær

gavebog.

I Dan Turell - hele historien kommer en lang række af de mennesker, der kendte Dan Turell personligt og
kunstnerisk, til orde. Selv om hele Danmark var på kælenavn med forfatterfiguren Onkel Danny, var der
paradoksalt nok meget få, som kendte Dan Turell helt privat. I denne bog møder vi hans mor Inge Turell,
hans livsledsagerske gennem tyve år, Chili Turell, og en lang række kendte danskere som Jørgen Leth, Per
Højholt, Jan Kaspersen og Suzanne Brøgger, der kendte ham bedre end de fleste, og som alle selv spillede

store roller i Dan Turells liv -og litteratur ikke mindst.
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