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· Hvad forbinder Batman med Edgar Allan Poe?

· Kan man virkelig finde et stykke af Berlinmuren i New York?

· Hvor er der en hæveautomat med cupcakes?

· Hvorfor ligger der 200 kubikmeter jord i et Downtown-kunstgalleri? 

Få svar på disse og andre vigtige spørgsmål her i bogen! Du bliver præsenteret for 111 steder i New York, der
er så uforudsigelige og mærkværdige, at de normalt går under radaren – selv hos gammelkendte storbyfolk,

der tror, de ved det hele. 

Vil du have en anderledes tur til The Big Apple og indvies i alle byens små hemmeligheder, er dette bogen
for dig.

Bogen er skrevet af Jo-Anne Elikann, der har boet i New York i mere end 20 år. Hun har fundet de 111 steder
med hjælp fra kunstnere, historikere, håndværkere, museumsfolk, journalister og andre eventyrlystne

newyorkere.
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