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Belejringer og beruselse? Swing og smerte? Religioner og revolutioner? Med Vide verden kommer du bag facaden. Det er storbyguiden til dig, der vil have mere. Mere viden. Mere verden.
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Am Kupfergraben var et specielt sted
at bo. Gaden går langs Spree-flodens
vestlige arm ved Bodemuseum på nordspidsen af museumsøen og går hele
vejen forbi Pergamonmuseum, Neues
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de om året er Tysklands mest besøgte
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sorte billetter, livslange karantæner og sovende kæmper 37
hver dag tre til fem turistbusser foran
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anders troelsen
vores hoveddør, og et mylder af vestlige
byrum 52
turister tog billeder af deberlins
forfaldne
rester af preussisk stolthed.
Staten DDR
tivolisering
hans hauge
som skudunderholdning 65
havde aldrig penge til atddr
fjerne
huller og de indkilede granatsplintre
tyrkerne henriette harris
fra krigens sidste dage. Murværket,
berlins store mindreta 77
facaderner, kollonaderne og de store
peter wivel
statuer på museumsøennekropolen
stod alle tilbage
walter benjamins berlin 85
som grå, koparrede spøgelser fra en tid,
troels heeger
der ikke sagde os noget dekadence
som helst, men
en objekt
tur gennem
nattens berlin 101
uvist af hvilke grunde var
for nysgerrige amerikanske kameralinser.
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