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Bogen viser mere end 100 helt nye fotografier fra hele Nordsjælland fra Lyngby og nordpå. Billederne er
taget fra oven med fly, stativ og lift for at vise en ny, sjov vinkel på kendte steder og situationer og fremhæver

stedernes geografi og symmetri.

Oplev den flotte udsigt ud over Kattegat fra nordkysten, få indsigt i de mange historiske steder og fornem,
hvor grøn Nordsjælland er. Ud over at se de mange byer og naturområder, kan du også komme ud i

Troldeskoven og ind i den kongelige ventesal på Fredensborg Station.

Fotograf Henrik Schurmann og forfatter Claus Hagen Petersen har endnu engang arbejdet sammen om en
interessant og indsigtsfuld bog.

Hvert sted er beskrevet med en underholdende og faktuel tekst, og der er knyttet koordinater til stedet, så det
er nemt at finde på Google Earth eller med din GPS.
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