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”Ingen ved deres fulde fem ville besøge 
Helsinki om vinteren. Undtagen dig, din 
bad-ass. Velkommen!”

Visit Helsinki byder deres turister velkomne med selv  iro
niske bannere over hovedgaden. Og kan du lide deres 
humor, er du landet i den rette hovedstad – med den rette 
bog i hånden. Nu føjer vi helsinki til vores alternative 
rejsebogsserie, Vide verden.  

Helsinki er Østersøens oversete isblå perle. Læg helt køligt 
alt, hvad du har hørt om druk, slagsmål og ekstreme promiller 
bag dig. Kun i Helsinki kan du sætte dig ind i euforien over en 
alt for kort vanvidssommer. Og kun i Helsinki vil du opleve, 
at finnernes humor er sort som kaffen, og at deres særlige 
tristesse egentlig slet ikke er så trist.

Vær en bad-ass sammen med 14 forfattere, når de viser vej til 
god löyly og kaffe med ørefigner. Se dig mæt på vild arkitek-
tur, og stil sulten med kaffeost og rensdyrkød. Eller kast dig 
jublende i den tilfrosne bugt, og pisk storpolitik og birkeris 
sammen i saunaen. Med helsinki lærer du broderfolket 
at kende. 

HUSK I HELSINKI
Man ved aldrig, hvad man møder på sin vej. Men måske 
denne vending bliver din redning en dag: ”Tuo pahuksen lokki 
vei lihapiirakkani”. På dansk: ”Den pokkers havmåge åd min 
kødtærte”. 
         – Læs mere i David Jacobsen Turners intro

OM SERIEN
Vide verden er storbyguiden til dig, der vil have mere viden 
og mere verden. helsinki er 18. bog i serien, hvor en håndfuld 
forfattere skriver om en storby ud fra hver deres personlige 
vinkel. Alle bidrag er illustreret med farvefotos, og overblikket 
fås på et stort fold ud-kort på indersiden af omslaget. 
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