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Londons bedste pubber Kurt Hollesen Hent PDF Forlaget skriver: Et London-besøg er ikke fuldendt, før man
har været på pub. Og det er ikke vanskeligt at finde frem til én. Der er nemlig 6.000 pubber i den engelske
hovedstad. Indimellem tænker man, at den udvalgte pub lige så godt kunne have ligget i København, Dublin

eller New York, når man først er kommet indenfor dørene.

I denne bog har forfatteren imidlertid gjort sig umage for at finde frem de helt særlige og ekstraordinære
pubber, der vil give ethvert London-besøg en ekstra dimension. Det er på disse pubber, at man møder de

´ægte´ londonere. Manu er ikke én blandt mange turister, men blandt de lokale, som man nemt kommer i snak
med.

De fleste af de udvalgte pubber ligger gemt væk fra hovedstrøgene i små gader og gyder. Men der er et
oversigtskort til hver eneste pub, som gør det nemt for læseren at bevæge sig rundt i labyrinterne.

Londons bedste pubber er skrevet med et glimt i øjet, og læseren bydes på en række fornøjelige anekdoter,
som er med til at forstærke oplevelsen af at være på de historiske steder.
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