
København med V og N og Ø og K
Hent bøger PDF

Peter Dürrfeld

København med V og N og Ø og K Peter Dürrfeld Hent PDF Forlaget skriver: En personlig fejring af
hovedstadens 850 års jubilæum; en kærlighedserklæring til forfatterens gamle by, en krønike om København.
Det store K klinger i hans bevidsthed som Kærlighed. Og kærligheden til København er ikke rustet, og favner

hele byen: København med V og N og Ø og K, som Olga Svendsen i sin tid sang. I 20 kapitler bevæger
forfatteren sig fra Fælledparken på Østerbro til Tove Ditlevsens Plads på Vesterbro og strejfer omkring på
Nørrebro. Turen går fra tobakstågerne under seksdagesløbene i Forum til den ophøjede ro på Frederiksberg
Allé. Cykelturen går ud til de gamle huse i Dragør og tager et kik ind i fremtiden i det nye Nordhavn. Videre
til Langelinie og Kongens Nytorv, og derfra til den gamle jernbro i Ørstedsparken, og hele tiden er melodien

er den samme: København, København …

Om forfatteren:
Født 1942, lærer ved N. Zahles Gymnasieskole siden 1966, oversætter, skakredaktør ved Information siden

1980, medarbejder ved Danmarks Nationalleksikon (skak) og musikanmelder ved Kristeligt Dagblad.
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