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Romas historie er også hele Europas historie. En måte å møte historien på er å vandre langs byens livsnerve,
elven Tiber, som bukter seg gjennom byen. Da kan vi se hvordan byen har vokst. Ved å bevege oss fra bro til
bro beveger vi oss også gjennom historien, fra broen Ponte Sublicio, som har sitt utgangspunkt i en bro fra 642
f.Kr, til den pompøse broen Ponte Flamino fra 1951. Vandringen langs elven gjennom 2500 år gir en flik av
historien. Den forteller om handel, politisk og religiøs makt og krig og fredelig ferdsel og folkeliv.
Boken om 21 av Romas broer er en personlig preget historiebok med informasjon om broene og de
omkringliggende plasser, kirker og miljøer, fortalt med kjærlighet av Marcia Berg. Hun har tilbrakt mye tid
gjennom mange år langs elven i forsøk på å forstå denne viktige og fascinerende byen.
Hennes vakre akvareller formidler hennes opplevelse av broene fra ulike tider.
"Romas broer" er både en historiebok, guidebok og kunstbok. En gavebok!!!
Marcia Wray Robinson Berg (f. 1933) er født i USA, men har bodd sitt voksne liv i Norge med stor familie.
Hun har utdannelse innen maling og tegning.
Hun har arbeidet i NORAD og har vært Kommunearkivar i Oslo. Med ektemannen Knut Berg,
Nasjonalgalleriets tidligere direktør, har hun reist verden rundt, bodd i Frankrike og England og ikke minst,
flere perioder i Italia.
Roma er fortsatt hennes kjæreste reisemål.
Roma er et forførende bekjentskap og livsnyternes by nummer én. Har du en gang fått smaken av den evige
stad, vil du reise tilbake, gang på gang.
Italia Rundt med Capri - en aldeles fantastisk reise En fullkommen bussrundreise i vakre Italia, vi gir deg det
beste av det meste! Magnifikke verden. Ditt neste reisemål: Italienske byer du bare må oppleve! Mange skulle
nok ønske at de hadde oppdaget disse stedene tidligere.

