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Adam Schnack viser i bogen Frederiksberg og Indre København frem fra sin bedste side. Han har udvalgt en
en række af sine egne boligfavoritter, der udmærker sig historisk, kulturelt og æstetisk. Schnack underholder

med både fakta og fortællinger om sin passion: arkitekturen, livet og menneskene i hovedstaden.

Kom med til bl.a. Fuglebakkekvarteret, Femte Juni Plads og Frederik VI´s Allé på Frederiksberg - og Nyhavn,
Frederiksstaden og Dronningens Tværgade i København K.

Det er en uprætentiøs fortælling om byen og dens bygninger - med kærligheden til den smukke bolig som det
bærende element i både Adam Schnacks tekst og i Lars Gundersens smukke fotos.

Bogen er for alle, der finder glæde ved god arkitektur, smukke huse og ved at stoppe op undervejs og lytte til
en bygnings fortællinger.

Adam Schnack er liebhaverejendomsmægler og indehaver af ejendomsmæglerfirmaet Adam Schnack A/S.
Han er kendt fra TV 2-programmet Blændende boliger.
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