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og ukendte veje. Guidebogen sætter fokus på områder i hovedstadsområdet, som man ikke altid bemærker; de

anderledes, særlige eller glemte seværdigheder. 

· Har du nogensinde prøvet Københavns egen tidsmaskine? 

· Spillet bold på byens flyvende tæppe? 

· Taget på hovedstadsområdets mest maleriske togtur? 

· Eller dyrket grønsager på toppen af hustagene?

København er fuld af nye hjørner og kroge at udforske, både for turisten, den tilbagevendende gæst og for
byens beboere. Byen er ikke større, end man hurtigt kan finde rundt, men stadig stor nok til at have storbyens

vitalitet og puls.

Forfatterne giver deres personlige bud på 111 steder i København, som skal opleves. Og det er hverken
Rundetårn, Tivoli eller Den Lille Havfrue, der står på listen. Rejseguiden viser derimod vej til spændende,
fascinerende og anderledes steder i byen, der charmerer med sin blanding af historie, arkitektur og moderne

byliv.

Hvert sted har sin egen fortælling og stemning, der i tekst og fotografier kommer til live i bogen. Det er
København for den nysgerrige, der vil gå uden for de vante stier.

Jan Gralle er uddannet arkitekt og arbejder som freelancejournalist. Han har skrevet flere guidebøger til
København. Vibe Skytte er mag.art. i historie med speciale i København.
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