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Venner - I'll be there for you Kelsey Miller Hent PDF Forlaget skriver: Da første afsnit af Venner blev vist i
USA i 1994, var der ingen, der kunne vide, hvilken enorm tv-succes det ville blive verden over. Igennem
årene er serien gået fra primetime-tv og 90’ernes mest populære program til at få kultstatus. Ross, Rachel,

Monica, Chandler, Joey og Phoebe er blevet ikoner, og millioner ser serien hver dag. I denne bog får du alt at
vide om, hvordan serien startede, og hvorfor den fortsat tryllebinder seere på 25. år. Kelsey Miller graver dybt
i minderne, men udforsker også seriens relevans i dag, og hun undersøger alle de trends, serien har inspireret
til som café-kulturens fremgang og 90’ernes mest hypede frisure, ”The Rachel”. Blandingen af indsigtsfulde

kommentarer, afslørende interviews og 'behind the scenes'-anekdoter, som også seriens mange kendte
gæsteskuespillere bidrager til, gør bogen til den, som ingen fans vil gå glip af. 

Serien har 25-års jubilæum d. 22. september 2019.
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