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Stille Odense Peter Olesen Hent PDF Forlaget skriver: Kom ikke her og sig, at det ikke vrimler med stille-
steder i Odense ... Bogen her er beviset på, at du altid kan finde et sted at puste ud og fine fornyet energi i

Danmarks tredjestørste by.

Odense er en storby med en høj puls, og netop derfor er det vigtigt at vide, hvor man kan finde ro og fred
midt i byens larm. Her er heldigvis masser af stille oaser, hyggelige baggårde, haver, parker og flere attraktive

opholdssteder langs Odense Å.

Peter Olesen har udvalgt 25 steder i det offentlige rum og inviterer med Stille Odense på en opdagelsestur
gennem Odense. Olesens tekst er illustreret med Henrik Bjerregravs smukke fotos. Bogen viser vej til
Kongens Have, en tur langs åen, Klosterhaven, Munke Mose, Løveparken, Byens Ø og meget mere.

En bog for alle odenseanere, andre fynboer og Odenses mange gæster.
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