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Vores New York Anne Blume Futtrup Hent PDF Forlaget skriver: Vores New York - to sider af samme by, tager
dig med bag om New Yorks turistattraktioner, polerede facader og lysende reklamesøjler, og viser vej til new
york'ernes og forfatternes egne favoritsteder. Men Vores New York er også en personlig bog om forfatternes

meget forskellige liv og oplevelser i storbyen.

Sarah Holm Johansen bor i en lille lejlighed i hjertet af East Village på Manhatten. Efter fire år på beskedent
budget i New York ved hun, hvor de bedste vintagebutikker ligger og hvornår de dyre, tjekkede tøjbutikker
holder udsalg. Hun er en flittig gæst på byens små gallerier, mørke barer og vilde natklubber og deler ud af

historier om akavede first dates og skæve kulturoplevelser i alle byens afkroge.

Anne Blume Futtrup er gift med Jacob, bor i New Jersey og er mor til Maja, der nu snart er halvandet år
gammel. Hun har opdaget, at New York er langt mere børnevenlig, end man lige skulle tro, og hun kender alt
til byens bedste legepladser, børnevenlige restauranter og sjoveste attraktioner. Hun fortæller også om lækre
restauranter og stilede barer, der er perfekte til romantiske datenights og giver råd om shopping til dem, der

har lidt mere luft i budgettet.  

Vores New York - to sider af samme by har altså det hele med - så lige meget hvad du søger efter på din ferie i
New York, vil der være masser af inspiration at hente på siderne i denne bog.  

God læselyst - og vi ses i New York!
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