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Annorlunda och lockande guide till metropolen London!

London ligger ständigt i topp som resmål för oss svenskar. Är du
redo att njuta av storstadslivet såsom Londonborna själva gör? Var
finns de hippaste gatorna, den mest makalösa maten, guldkornen på

shoppingrundan och de trevligaste barerna?

I den oemotståndliga reseguiden Mitt London delar den svenske
Londonbon Jon Pelling med sig av sina absoluta smultronställen.
Han guidar dig genom stadsdel efter stadsdel i London, och bokens
många färgfoton och charmiga illustrationer ger en personlig och

levande bild av staden. Detta är guideboken för dig som vill uppleva
ett annat London, bortom turistfällorna.

Jon Pelling visar dig idylliska och mysiga Columbia Road Flower
Market. Han guidar dig till Londons bästa butiker och caféer. Han tar

dig med på promenad längs de gamla sjömanskvarteren i
Rotherhithe, och han bjuder in dig på en härlig utekväll vid Hoxton



Square i Shoreditch. Bland mycket, mycket annat. Packa ner
reseguiden Mitt London i bagaget och försäkra dig om en

oförglömlig resa!

Mitt London ingår i den populära serien Karavan reseguider.

Författaren Jon Pelling har en bakgrund som journalist och flyttade
till London 2006. Under sina år i Storbritannien har han bland annat

arbetat för Svenska Dagbladet. Idag arbetar han som
kommunikationsansvarig på Sveriges ambassad.

»En liten pärla för den som just vill hitta nya favoriter eller bara
kolla av vad staden har att erbjuda ur ett nytt perspektiv.« Biblioteket

i fokus

»Många färgbilder ökar läslusten samt känslan att nästan omgående
vilja ta sig till den världsmetropol som London onekligen utgör ...
utmärkt för såväl den vane Londonresenären som för den som för
första gången ska besöka mångmiljonstaden.« Bibliotekstjänst
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