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Ny bog hjælper danskerne ud på eventyr
En ny bog, skrevet af den berejste forfatter Thomas Veber, hjælper rejselystne danskere
med at udleve rejsedrømmen og giver en komplet opskrift på, hvordan de tager det sidste
spring.
Gennem alle år har danskerne været glade for at rejse. Typisk udspringer den årlige rejse
dog i charter eller skiferie, men den helt store jordomrejse bliver ved drømmene. Det vil
forfatteren Thomas Veber gøre op med. Det er hverken svært eller så dyrt, som mange
danskere går og tror.
”Jeg hører ofte folk sige, det gad jeg også godt. Men enten er børnene for små eller for
store, eller så er det for dyrt. I 
Hold kæft og rejs
giver jeg opskriften på, hvordan det helt
praktisk gribes an. Lige fra det at tage fri fra jobbet til hvordan du planlægger din rejse,”
fortæller Thomas Veber.
Gennem sit liv har Thomas Veber selv rejst meget. Lige fra at krydse Atlanten i sejlbåd til at
svømme med piratfisk i Venezuela. Bogen handler dog ikke udelukkende om ham. I stedet
har han samlet en række spændende danskere, der selv har taget springet og rejst jorden
rundt. Det tæller både Familien Stenbøg, der tog børnene ud af skolen for at sejle i et år,
Benedicte Riis som kørte fra Alaska til Kap Horn og Bettina og Brian, der sejlede til Caribien
for mindre end en SU.
”Hold kæft og rejs” udkommer på forlaget Ocean Dream d. 14. januar og koster 279, kr. Den
kan købes i boghandlen eller direkte fra forlaget på www.oceandream.dk

Mere info:
Forfatter Thomas Veber  Tlf: +46 76 162 18 37  Email: p
ost@thomasveber.dk
www.thomasveber.dk
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Hold kæft og rejs:
ISBN: 9789198287004
232 sider
Pris: 279, kr.
Forlag: Ocean Dream

Sagt om Thomas Vebers bøger:
Det er godt skrevet, en appetitvækker og gør det meget enkelt. Det er bare at komme afsted.
– Henrik Jørgensen
Planlægger – med din drejebog i hånden – en tur ned gennem Europa sammen med en ven
– Preben Sejr Frederiksen
Din bog har været os til meget hjælp
– Bodil Lind
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