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Vi elsker Aarhus Jens Blendstrup Hent PDF Forlaget skriver:   12 aarhusianere, 12 essays – betragtninger fra
en såkaldt storby om yndlingssteder, barndomsglimt, det aarhusianske storhedsvanvid og de muntre

gadehjørner   Forfatterne Stine Pilgaard, Jesper Stein, Jens Blendstrup, Peter Laugesen. Præsten Mette Birk,
sangeren Karl William, skuespilleren Line Arlien-Søborg, politikeren Fatma Øktem og journalisten Peter
Falktoft. Filminstruktøren Nils Malmros og mesterkokken Wassim Hallal.   Alle har det til fælles, at de har
rødder i Aarhus, og i bogen tegner de hvert sit billede af byen. Veloplagte beretninger med varme og bid.

Historierne veksler mellem flashback og nutid.   Glæd dig til Jens Blendstrups beskrivelser af Djævlebakken
og Lortestien. Stine Pilgaards fortælling om blandt andet ”Langstilkede rejecocktails serveret på bakker som
kunstgenstande”. Nils Malmros’ erindring om sin første forelskelse. Fatma Øktems kærlighedserklæring til
den stille stund i Domkirken. Jesper Steins saftige erindringer fra cykelstien mellem Risskov og byen eller
Peter Falktoft, som ikke var kommet til verden uden Den Permanente. De velskrevne kapitler kan læses

enkeltvis eller samlet.   Coffeetablebogen er rigt illustreret med farverige bybilleder og sorthvide portrætter af
forfatterne.   Visuelt kommer vi tæt på byen, livet, menneskene og havet.   Bogen er oplagt som gave, til

venteværelset, caféen, receptioner mm. Elsker du også Aarhus, er du aarhusianer i eksil, eller savner du bare
at have byen helt tæt på, så er bogen noget for dig.
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