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rödfärg: här är Sverige från A-Ö som fräck och raffinerad presentbok. Dan Tobin Smith, ung engelsk fotograf,
och Sara Hemming, svensk formgivare verksam i London, har gjort sin egen bok om Sverige. Här finns det

udda och spännande som får en förstagångsbesökare i Sverige att förvånas. Men också knäckebröd, dalahästar
och ABBA – som får svenska hjärtan att slå ett extra slag. Gammalt och nytt, känt och okänt, allt i skön

förpackning att ge bort till utländska vänner och kunder eller helt enkelt njuta av på egen hand. Med andra
ord en rolig presentbok, användbar för den som vill visa upp en yngre och kanske mer oväntad bild av
Sverige.Mari Hemming, bokens författare, är journalist vid SVT Dalarna.Den här upplagan ges ut på

engelska.
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