LONDON, BABY, LONDON
London, Baby, London er en „to-i-en“ rejseguide til
besøgende, der vil mere end at se Buckingham Palace,
spise Fish and Chips og shoppe på Oxford Street.
Med udgangspunkt i forfatternes forskellige livssituationer, som
henholdsvis eventyrlysten freelance journalist og veletableret
karrieremor, katapulterer bogen læseren direkte ind i londonernes
London.
   Hvad enten du rejser som babymor, single baby eller
med din baby love, finder du i bogen et overflødighedshorn af
personlige anbefalinger til alt det, du kan opleve i London:
Forkæl smagsløgene i Londons spirende gastropubmiljø, de
mange trendy asiatiske fusionskøkkener eller babyvenlige
frokostrestauranter; fyld poserne med Harvey Nichols trendsættende mode, Vestlondons finurlige vintagefund eller
Notting Hills lækre babytøj; udforsk Camdens skæve kulturoplevelser, Nohos hippe gallerier eller South Kensingtons
børnevenlige museer; tril barnevognen gennem Gwyneth
Palthrows romantiske lokalområde, Primrose Hill, eller oplev
byen fra et gyngende paddle board på Themsen; slut dagen
af med en storslået udsigt fra en
lækker tagterrassebar (med eller uden baby), eller forsæt på en
af Shoreditchs nye, trendy cocktailbarer.
   Med en unik blanding af personlige anbefalinger, sjove
historier og insidertips kan bogen både fungere som inspirationslæsning før turen, hyggelæsning på rejsen over og turguide undervejs. Bogen sælges som en „to-i-en-guide“, delt op i to bøger
(med forside for og bagpå) baseret på hver forfatters individuelle
anbefalinger og profil.
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„Vi håber, at London, Baby, London kan hjælpe besøgende
til at opleve det London, som vi har levet i de sidste mange
år, for gennem vores øjne er der ingen tvivl om, at London er
verdens mest spændende, fascinerende og cool by“
www.forlagetsaxo.dk
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