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Köpenhamn bakom portarna Isabel Andersson Hent PDF Forlaget skriver: Oplev København på en helt ny
måde - hjemme i din yndlingslænestol eller ved at vandre gennem kendte og ukendte baggårde og pladser,
gader, parker og torve, kvarterer og bydele. "Köpenhamn bakom portarna" handler om byen, dens udvikling,
bebyggelse, kultur og historie. 420 inspirerende sider med tekst og billeder af pladser, torve, parker og haver,
historiske baggårde, flotte palæer og nye, spændende projekter. Bogen er ikke tænkt som en rejseguide, men

den giver dig inspiration og mange tips til dine besøg i byen. Svenske Bibliotekstjänsts lektør skriver:
"Köpenhamn bakom portarna är en inspirerande presentation i bild och ord av den mångfacetterade staden.

Isabel Andersson är en verklig kännare av Köpenhamn, där hon varit verksam sedan 1980-talet ..."
"Utvecklingen av Köpenhamn längs en tidslinje från medeltiden till dagens allra senaste bygg- och

stadsdelprojekt belyses i den välplanerade, lättillgängliga boken. Tilltalande layout och foton i utomordentlig
samverkan gör boken till en verklig attraktiv Köpenhamnsskildring." Helhetsbetyg 5 - Karin Engvén, BTJ-

häftet juli-aug 2016.
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