
Lilleby
Hent bøger PDF

Rolf Ljungberg

Lilleby Rolf Ljungberg Hent PDF Forlaget skriver: Lilleby er en sovende forstad til storbyen Aarhus. I
Lilleby ved alle indbyggere, hvad der sker i Aarhus, men ingen i Aarhus kender til livet i Lilleby. Selvom det
er uklart for de fleste i Aarhus, hvor Lilleby er placeret, er der dog én ting, som de alle er enige om, når de

sidder på caféerne og får deres chai latte med økologisk skummetmælk:
I Lilleby sker der absolut ingenting.

 
Men så skete det, at VisitAarhus, mod forventning, havde fundraiset flere milliarder til et nyt kulturcenter til

gavn for hele Midtjylland. Det skyldtes dog en tastefejl hos A.P. Møller, men det var der ingen, der
bekymrede sig om. Det store spørgsmål var, hvor det skulle placeres. Kvadratmetrene i Aarhus var dyre og
sparsomme - og så var der jo også en skyline, som man skulle passe på - fra tid til anden. Og pludselig blev

blikket vendt mod Lilleby ...
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