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Aveförlaget startar en ny bokserie:

Det bästa med Stockholm

Böckerna är redigerade av journalisten Dagmar Zitkova
och rikligt illustrerade med nytagna färgfoton.
Det bästa med Stockholm, vår och sommar, är den
första boken i sitt slag som guidar dig genom ett urval
av stadens sevärdheter. Här hittar du säsongsanpassade tips på en mängd smultronställen och platser där
Stockholm visar sig från sin bästa sida. Stockholm är
inte som vilken annan huvudstad som helst. Stockholm
är i mångt och mycket unik.
Det bästa med Stockholm, höst och vinter, är en
fristående fortsättning på Det bästa med Stockholm, vår och sommar. Att resa och upptäcka nya
ställen året om har blivit populärt. Stockholm är
härlig att besöka även under hösten och vintern.
Boken ger tips och idéer.

Det bästa med Stockholm
Vår och sommar

Utgivningsdag: 4 mars
ISBN: 978-91-977256-8-2
Bandtyp: Mjukband,
Format: 170 x 210 mm
Antal sidor: ca 156
F-pris: 169:-

Det bästa med Stockholm
Höst och vinter

Utgivningsdag: 3 juni
ISBN: 978-91-979503-0-5
Bandtyp: Mjukband
Format: 170 x 210 mm
Antal sidor: ca 160
F-pris: 169:-

Essäer av Dagmar Zitkova

Landskap

Ett verk av människan

Utgivningsdag: 29 april
ISBN: 978-91-977256-9-9
Bandtyp: Mjukband
Format: 170 x 190 mm
Antal sidor: ca 168
F-pris: 139:Boken är illustrerad
med färgfoton.

Landskap. Ett stycke land. Ett område med karaktäristisk
natur. Ett territorium med synlig geologisk karaktär,
gärna med en viss storlek på minst några kvadratkilometer. Definitionerna är många. Ofta uppfattas de två orden,
landskap och natur som synonymer.
Men vad är egentligen landskap och hur har människan och hennes syn på naturen bidragit till att skapa
landskap i dagens breda mening? Boken diskuterar ämnet i ett antal essäer. Den stockholmska skärgården och
den tjeckiska bergskedjan Krkonose i det bredare området Sudeterna bildar bakgrunden till diskussionerna.

Tillgängliga titlar från vår backlist:
Sören Larsson:

Reporter i förändringens vind
Den andra delen av Sören Larssons
memoarer i vilka han minns sina år i
journalistiken. Han anknyter till den första
boken, När jag blev journalist, och skildrar åren 1955-1962. Så här säger han: ”Jag
såg Sverige förändras. Vi började tala om
förändringens vind. I denna bok skildrar
jag förändringarnas konsekvenser”.

Antal sidor: 184
F-pris: 139:-

Antal sidor: 176
F-pris: 139:-

Reporter i förändringens vind
ISBN: 978-91-977256-6-8
Bandtyp: Mjukband
Print-on- demand (PoD)

När jag blev journalist
ISBN: 978-91-977256-2-0
Bandtyp: Mjukband
Print-on-demand (PoD)
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