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The New Yorker
Легендарно списание, основано през  1925 г. Известно по цял свят с
фантастичните си илюстровани корици, отразяващи значими събития и
живота на Ню Йорк. Много от тях се продават като постери, картички,

чаши, торбички и др.

https://www.newyorker.com/

https://www.newyorker.com/


Глобално движение
Вдъновени от кориците на The New Yorker, редица световни градове
решават да отдадат почит към оригинала, като поканят художници да
направят корици за въображаемо списание, носещо името на техния
град, като така му отдадат чест и попитат обществото: "Това ли сме

ние? И сега накъде?"
 
 
 

В последните години в играта участват...



The Parisianer
Столицата на любовта, импресионистите, изтънчената кухня, сините

покриви, Мона Лиза, букинистите по Сена, Нотрдам дьо Пари,
кафенетата с червени столчета и още, и още, и още!

http://www.theparisianer.eu/

http://www.theparisianer.eu/


The Tokyoiter
14,043,239 население в градската част и 37,468,000 в метрополитен

зоната. Миниатюрни жилища. Аниме. Гледка към Фуджи. Суши.
Цъфнали вишни. Гейши. Градът с най-много ресторанти със звезда

Мишлен в света (212). 

http://www.thetokyoiter.com/

http://www.thetokyoiter.com/


The Brusseler
Столица на една причудлива държава, която обединява 3 езика и има 6

парламента (без да броим европейския). Символ и столица на
обединена Европа. Изключителна комикс култура, хиляди видове бира,

двойно пържени картофки и най-значимият паметник на Европа -
Манекен Пис.

https://thebrusseler.eu/

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D1%81
https://thebrusseler.eu/


Le Montrealer
Вторият по големина град в развития свят, в който се говори френски

(след Париж). 34.2% от населението му са малцинства (според
преброяването през 2016 г.). Монреал има най-големият брой

ресторанти на глава от населението в Канада и е втори в Северна
Америка (след Ню Йорк). Най-ниската измерена температура е

-37.8°C (на 15 януари 1957 г.).

https://lemontrealer.com/

https://lemontrealer.com/


The Shanghairen
24,870,895 жители. Глобален център на финанси, бизнес, наука,

образование, технологии. 393 метро станции. Шанхайският диалект
няма своя официална писменост. В Шанхай има "брачен пазар",

организиран от родителите на младоженците. 

https://theshanghairen.com/

https://theshanghairen.com/


The Milaneser
Столица на модата. Миланската катедрала. Галерията до нея. Джелато.

Лингуини. Bosco Verticale. Ла Скала. Красиви жени. Иновации.
Изкуство. Ciao, bella!

http://www.themilaneser.com/

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvL68uaqEpcTzHdW6Kj029Rjzn9SfQ:1636676058854&source=univ&tbm=isch&q=Bosco+Verticale&fir=RlDznAPoWRHuNM%252ClhHQPkI7JxMiBM%252C_%253BTYyDx6xTEbRyrM%252C7XwkX3p_2SZreM%252C_%253BLFx-rI6Y9UIoKM%252C8F1r3RBJIDKq-M%252C_%253BMSXa2WPNlkkfeM%252CUFYtWC6N6Z67HM%252C_%253BcPxSuUWUDFFqgM%252C8F1r3RBJIDKq-M%252C_%253BgTaTktXBwR8HeM%252C1nOXoJzcZ9O73M%252C_%253BwHyfYp8cVTaUNM%252CFWy2_1sba1qS0M%252C_%253BmmXcCfemZD_U9M%252CssL1vn1kPpAFiM%252C_%253BzUOkrjIUguPYGM%252CnTWOheFjddSGBM%252C_%253BoenHYewjHmmVwM%252CS7epavyjH9kApM%252C_%253BdN0JVyJqPUNjoM%252CHmhlGrkNqPVriM%252C_%253Bk_-qZ7aVayvlJM%252CNy1HXP-IF4mZcM%252C_&usg=AI4_-kTkl6j8hyMcYf2ZKm33rKFTzkQsVw&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwj9kea4xZH0AhWMKewKHX_CCjoQjJkEegQIBxAC
http://www.themilaneser.com/


The Sofianer
Жълти павета. Златни кубета. Жълти трамваи. Мръсен въздух. Банички

с боза. Римски амфитеатър под хотел. Гледка към Витоша. Златни
съкровища. Минерална вода. Площад на толерантността. Обич. 

https://www.visitsofia.bg/en/item/2019-tolerantnost



