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Her er DK Hent PDF Forlaget skriver: HER ER DK er et geografisk opslagsværk med subjektive bidrag fra
mere end 217 kendte og ukendte personer forankret overalt i landet. Bogen guider dig ud på overdrevet, ind i

den urbane sjæl under overfladen - forankret overalt i Danmark.
Svend Brinkmann, Knud Romer, Ursula Andkjær Olsen, Henrik Nordbrandt, Peter Høeg, Charlotte Weitze,
Kristina Stoltz, Lotte Kirkeby Hansen er blandt de mange forfattere, som bidrager til HER ER DK. Deres

stemmer blander sig med samfundsdebattører, klitplantører, en 82årig molbo, en 12årig skoleelev,
museumsdirektører og hjemmefødninge. Hvert bidrag er skrevet som et subjektivt bidrag til et nyt, opdateret

Danmarksportræt, som gør op med, hvad der er centrum, periferi og udkant i dette land,
Bogen er forsynet med fire folde-ud fotografier som inddeler bogen i de fire verdenshjørner: nordvest,

nordøst, sydvest og sydøst. Et nyt pragtværk fra Brøndums forlag.
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