
Under huden på Rom
Hent bøger PDF

Maria Helleberg
Under huden på Rom Maria Helleberg Hent PDF Rom er en by, der er fyldt med spændende historiske

seværdigheder – nogle af dem er nærmest obligatoriske udflugtsmål, og dem skal traditionelle rejseguides
nok informere grundigt om. Er man derimod interesseret i at opleve Rom fra en anden vinkel, er Maria
Hellebergs anderledes introduktion til byen et godt sted at begynde. I "Under huden på Rom" guider hun
læseren uden om de slagne turistruter og viser, hvordan man med lidt opfindsomhed kan få mange nye

oplevelser i den italienske hovedstad. Bogen rummer tips om forretninger, spisesteder og seværdigheder og
går i en stor bue udenom turistfælderne. "Under huden på Rom" er til glæde og inspiration for alle historie-,
arkitektur- og kunstinteresserede rejsende. Maria Helleberg (f. 1956) har, fra sin debut i 1986 og frem til i
dag, udgivet mere end 80 titler indenfor skønlitteratur, børne- og ungdomsbøger, biografier og rejsebøger.

Hun er kendt og elsket for sine historiske romaner, der som oftest omhandler virkelige personer og hændelser
– fortalt med den digteriske frihed, der skal til for at gøre de historiske begivenheder til godt romanstof.

Maria Hellebergs forfatterskab kredser i høj grad omkring nogle af danmarks- og verdenshistoriens stærke og
interessante kvindeskikkelser, der ofte indtager hovedrollen i hendes fortællinger.
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