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VerdensVis London Trine Østergaard Hent PDF Forlaget skriver: VerdensVis London er en anderledes
rejsebog, der er tænkt mere fokuseret og tematisk end de traditionelle rejsebøger.

London er så meget mere end sine velkendte sights som Big Ben, Buckingham Palace og Bond Street!
London er også litteraturens London, krigens London, James Bonds London; den er London below, hvor du
kan dykke ned under gadeplan til kunst, krypter og katakomber, og endelig blæser Londons Verdensarv dig

omkuld med en perlerække af historiske vingesus.

VerdensVis London inviterer dig med på 14 tematiske gåture til historiske steder og i hælene på historiske
personer som fx Virginia Woolf, Dickens og Churchill til nulevende forfattere som Zadie Smith, der blandt
andre repræsenterer det etniske London i kapitlet “The Empire Writes back”. Du kommer omkring kendte

som ukendte steder tilsat ny viden og nye vinkler, og det hele er krydret med sjove historier og anekdoter om
en by, som mange af os troede, vi kendte!

Bogen er spækket med forfatterens egne lækre fotos, garneret med overskuelige kort til gåturene samt ikke
mindst krydret med hotte tips til den næste cocktail eller latte.

VerdensVis London er guiden til dig, der gerne vil opleve London på en ny måde og blive VerdensVis på en
by, der byder på et hav af måder at blive oplevet på.

Bogen har forord af guldsmed og smykkedesigner Maria Black.
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