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I Kongens Lyngby Thorstein Thomsen Hent PDF Forlaget skriver: En vidende og personlig guide til det
idylliske og grønne, men også travle og befærdede Kongens Lyngby.

De seneste 50 år har Lyngby ændret sig fra industrikvarter til vidensby og et centrum for handel og service.
Men naturen er stadig tæt på. De enestående rekreative områder - Mølleåen, søerne og skovene - giver

Kongens Lyngby sin egen poesi.

Thorstein Thomsen, der er opvokset i Ulrikkenborgkvarteret, beskriver Lyngby før og nu, og de smukke
billeder viser, hvordan de forskellige områder tager sig ud i dag. En handy lille bog, der møder sin læser i

øjenhøjde.

Tag bogen med på cykeltur - eller nyd den fra din lænestol.

Thorstein Thomsen (født 1950) er forfatter, musiker, cand.mag. Han har skrevet flere end 130 bøger i mange
genrer og udgivet omkring 25 musikalbum. I mange af hans bøger udspiller handlingen sig i Lyngby og

omegn.
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