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Vi elsker Berlin Sissel-Jo Gazan Hent PDF For ti år siden kom Sissel-Jo Gazan til Berlin på et kortere
skriveophold. Med sig havde hun sin lille datter og et knust hjerte. Da hun skulle hjem til Danmark igen,

udsatte hun rejsen, og det blev hun ved med, indtil hun til sidst måtte indse, at hun nu havde hjemme i Berlin.

I dag bor hun i bydelen Mitte med sin australske mand, sin halvt tyske teenagedatter og to mindre børn. Der
har hun skrevet en meget praktisk anvendelig flammende kærlighedshedserklæring til sin by.

Bogen er delt op efter byens seks kvarterer og tager læseren med rundt både til byens berømte seværdigheder,
butikker, klubber og restauranter og til byens velbevarede hemmeligheder i form af billige negleklinikker,

avancerede oplæsningsaftener og børnevenlige kebabsteder.

Bogen er skrevet i en meget personlig stil og med meget god bonusinfo om menneskerne bag.

Mellem de seks afsnit om byens kvarterer er der interviews med fem berlinere, der fortæller hvordan de er
havnet i Berlin og hvordan de bidraget til byens berømte mangfoldighed.

Bogen er illustreret med blandt andet den anerkendte tyske fotograf Joachim Gerns billeder, taget specielt til
Sissel-Jos bog.
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