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Mit Berlin Rejseskribenten Hent PDF MIT BERLIN er ikke en rejsebog som de fleste kender, såsom serien

'turen går til...', der efter REJSESKRIBENTENs mening kun handler om restauranter, shopping og
overnatningsmuligheder. Ikke fordi det er forkert med den slags bøger, men det er bare ikke det

REJSESKRIBENTEN går efter. REJSESKRIBENTEN ønsker at 'mærke' Berlin, få historien ind under huden.
For hvis der er noget som Berlin er fuld af, så er det historie. MIT BERLIN er en god blanding af historie,
både den kendte og den mere ukendte, oplevelser og skønne fotografier. Læs blandt andet historien om
Kaptajn von Köpenick og find ud af hvilke bygninger der gemmer sig bag øgenavnene 'Tele-Aspargesen',

'Elefanttoilettet', 'Den Gravide Østers', 'Den Hule Tand', 'Pudderdåsen', 'Læbestiften', 'Big Benz' og 'Guld-Else'.
Det og meget mere i MIT BERLIN. MIT BERLIN er REJSESKRIBENTENs anden rejsebog.

REJSESKRIBENTEN er tidligere rejseleder med Østrig, Tyskland og med, ikke mindst, Berlin som speciale.
REJSESKRIBENTENs store passion er at rejse, fortælle og fotografere.
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