Pressemeddelelse
Gå på opdagelse i Stockholms skjulte skatte
Den svenske hovedstad bliver af mange betragtet som en af verdens
smukkeste med kendte attraktioner som Gamla Stan og Drottningholm. Men dem har du vel allerede set... Med 111 steder i Stockholm
som du skal se kommer du i stedet med til de mindre kendte, men
ikke mindre spændende seværdigheder. Bogen giver dig insidertips til
de oplevelser, der ellers kun er forbeholdt stockholmerne.
Øer, kanaler og glitrende vand: Intet under, at Stockholm kaldes Nordens Venedig. Den
svenske hovedstad er vidt berømt for sine kongeslotte og kunstmuseer og den helt særlige,
romantiske stemning, man møder mellem de gamle adelspaladser og på byens utallige
broer.
Men Stockholm gemmer også på masser af hemmelige afkroge, skjult på småskærene,
under broerne eller endda midt i vrimlen. I 111 steder i Stockholm som du skal se får du
alle de tips, som stockholmerne selv ville give til anderledes og spændende oplevelser i
deres by.
Hvilken ø er for eksempel – trods sine kanoner – den mest gæstfri? Hvorfor sidder der en
hjemløs ræv uden for Riksdagen? Hvor fik ABBA taget deres første pressefoto i 1970? Og
hvor kan du komme helt til tops og føle dig som Karlsson på taget?
Læs den som en underholdende forberedelse til dit besøg i Stockholm, eller hav den med
som en perfekt rejseledsager, når du vil være en eventyrlysten, nysgerrig og frygtløs gæst i
den svenske hovedstad.
Christiane Bröcker flyttede til Stockholm i 2004 for at arbejde. Hver dag lige siden har
hun gjort nye usædvanlige opdagelser, haft overraskende og bizarre oplevelser og mødt
interessante mennesker. Babette Schröder har arbejdet som freelancejournalist og som
producer. I dag oversætter hun bl.a. engelsk og fransk litteratur i Hamborg.
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele
verden.
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