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»Världens bästa tips!« Magnus Utvik, Gomorron Sverige »Detta är en riktigt bra guide för dig som vill känna
dig som en riktig New York-bo oavsett om du föredrar ett familjärt slitet hål i väggen i Chinatown eller om du
hellre sippar dyra drinkar i rätt loungebar på Upper East Side.« Vagabond »En riktigt bra guide! Tipsen är
initierade, det är gott om fina bilder, boken har en snygg layout och allt är skrivet med en stor portion kärlek
och humor.« Sveriges Radio P4 »Ett MÅSTE för den som drömmer om en resa till New York.« Seniorer.nu
»Det känns som jag får förtroliga tips till just mig! Det jag gillar extramycket är att varje område också får en
aktivitetsguide som En dag i Midtown eller En fredag i Harlem. Med superfina bilder och kartor måste den här
boken vara en självklar kompis i NYC-planeringen.« Breakfast Bookclub »Ett annat New York är fylld av
bilder, träffsäkra tips och jag kommer definitivt besöka flera av de restauranger och barer som Daniel
Svanberg tipsar om.
Den perfekta guiden för turisten som inte är rädd för kalorier.« Bloggen Bokdjungeln Annorlunda och
lockande guide till världens huvudstad! Ett annat New York är en oemotståndlig och färgsprakande guide för
dig som vill uppleva staden som en riktig New York-bo. Var går Greenwich-bohemer ut och äter? Var shoppar
en äkta Midtown-bo? Och var hittar man de mest magnifika pommes fritesen efter en sen utekväll? New

York-bon Daniel Svanberg tipsar om sina personliga favoriter och visar vägen till alla de pärlor som gör
staden unik. Han guidar oss genom stadsdel efter stadsdel, och bokens många färgfoton och charmiga
illustrationer ger en personlig och levande bild av staden. Detta är guiden för dig som vill uppleva ett annat
New York, bortom turistfällorna! Daniel Svanberg är utbildad vid San Francisco State University med examen
i filmproduktion och historia. Han flyttade till USA redan 1994 och bor sedan 2008 i New York, där han
jobbar som nyhetsproducent på TV-stationen ABC. Daniel Svanberg driver även den framgångsrika bloggen
Ett annat New York, som legat till grund för boken.
New York är enligt mig världens absolut bästa stad. Staden har en magi som jag inte kan sätta fingret på,
känslan som sveper över mig när jag vandrar längs.
Historia Tiden före 1625. 31. se. Vi erbjuder direktflyg året runt. No.
2017 · Sayfullo Saipov, 29, plöjde fram i en hyrd pickup på en cykelbana på nedre Manhattan i New York.
Ny modern kabin med bredare sittplatser m. Hemorten – New York Vi flyger till New York med en
mellanlandning. 10. Åtta personer dödades och elva skadades. Området som i dag är New York har varit
bebott i över 11 000 år. 10. Vi erbjuder direktflyg året runt. No.

