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Storby-trilogien er Dan Turèlls samlede storby-digte fra samlingerne Drive-in Digte, 3-D Digte og Storby-
Blues, der udkom første gang i årene 1976-77.

Storby-trilogien indeholder de lange, fortællende digte, som vi husker fra Dan Turèlls egne oplæsninger og
shows på tv og på scener landet over, og som blev indspillet først på kultpladen Dan Turèll og Sølvstjernerne

og siden på cd´erne Pas på pengene og Glad i åbningstiden sammen med Halfdan E.

Her er de alle sammen: kærlighedserklæringerne og dagdrømmene, hyldesterne til taxachaufførerne og
ismejeristerne, kortfilmene om det forrige århundredes koryfæer, fra W.C. Fields til Humphrey Bogart og

Buddhaen selv, filmsekvenserne fra hverdags-hjernens hærgede hovedbanegård, blikkene ind bag gardinerne i
livets lange gade, alle digtene om storbyens lal og larm, spøgelser og smerter, mord og mysterier, mareridt og

magi dag og nat døgnet rundt, set i det blå lys kl. 5.00 om morgenen.
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