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MODERNE TIDER 1900-2010 er tredje og sidste bind i Anne-Marie Mais store litteraturhistorie. Her tager
Anne-Marie Mai læseren med op i tårne, ned i kældre, rundt i bykvarterer og ind i biblioteker, slotte, kirker,

skoler, museer, klostre og ruiner for at fortælle den danske litteraturs historie gennem de steder, hvor
litteraturen er blevet skrevet, samlet, læst, brugt og kanoniseret. I bind 1, der dækker år 1000-1800, var

fortællingens centrale steder katedralen, herregården, hoffet og akademiet. I bind 2, der handler om perioden
fra 1800 til 1900, var det præstegården og salonen. I bind 3 handler det om det 20. århundredes litteratur. Her
er det bladhuset, metropolen og internettet, der udgør de litteratursteder, som fortællingen snor sig om. Via
disse steder får læseren adgang til dansk litteraturhistorie og udblik til europæisk og amerikansk litteratur.
HVOR LITTERATUREN FINDER STED er forsynet med introduktioner til de forskellige tidsaldre og

perioder.
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