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Hi London Peter Bejder Hent PDF London er smuk og indbydende. Men den er også grim og hektisk.

Storbritanniens hovedstad er tempo og farver, men der er også lange køer og grå nuancer. Der er milliardærer
og ekstremt fattige. Og der er moderne bygninger og huse med over hundrede år på bagen. Hver dag drøner
folk i alle farver rundt mellem hinanden, for den britiske hovedstad har altid tiltrukket folk fra andre lande.
Indvandringen blandes med det tjekkede i City, hvor finansmænd og velklædte kvinder tjener masser af

penge. London er en af verdens mest besøgte storbyer, og det er med god grund. Seværdighederne står nemlig
i kø for at blive besøgt. Både i det vestlige, rige London og lidt længere væk i East End. I bogens første
kapitel tager to unge londonere læserne i hånden og fortæller, hvad der er deres London. Måske bliver

favoritten en musical, British Museum eller Natural History Museum? Uanset hvad er det blot med at springe
på undergrundstoget, for oplevelsen venter ved næste stop. Mind the gap. Hi London er en guide til

seværdigheder, shopping, markeder, musicals og fodbold, men der er også baggrundsafsnit om historie og
hotte tips. B
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