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Svenska långfärdsseglare hjälper Karibien efter orkanen Irma 
Hur är det att möta en storm i Medelhavet? Eller att runda Kap Horn i en liten segelbåt? Kan 
man segla över Atlanten med sina barn? Finns det gangsters i Karibien? I den nya boken, 
Mot Horisonten, hjälper välkända svenska långfärdsseglare de drabbade i Karibien efter 
orkanerna Irma och Maria.  
 
"Om du någonsin har mött en jorden-runt-seglare så vet du hur många upplevelser de har 
och hur många bra historier de kan berätta", förklarar Thomas Veber, initiativtagare till 
boken. 
 
I Mot en ny horisont öppnar ett antal svenska författare och långfärdsseglare skattkistan av 
spännande, inspirerande och fascinerande berättelser från de sju haven. 
 
"Det är mindre än ett halvt år sedan jag själv ankrade vid Barbudas vita palmstränder", säger 
Thomas Veber. "Både jag och många andra har under åren fått njuta av lokalbefolkningens 
gästfrihet. Nu kan vi visa vår tacksamhet genom att ta hela vinsten från boken och ge 
tillbaka den till de bofasta." 
 
Det är ett erfaret gäng av långfärdsseglare som bidrar med salta historier till boken: 

● Arne Mårtensson & Helene Mårtensson 
● Linda Hammarberg 
● Milo Dahlmann 
● Tina Thomsson Hulthe 
● Daniel Kulin (fd Henriksson) 
● Mia Karlsson 
● Johan Hammarlund 
● Magnus Lindén 
● Eric Boye och Birgitta Boye Freudenthal 
● Thomas Veber 
● Margareta Veber 

 
För att boken ska kunna ge vinst så fort som möjligt söker initiativtagaren sponsorhjälp. "Ju 
lägre kostnader det finns, desto snabbare ger boken vinst och vi kan göra en hjälpinsats 
efter Irmas härjande”, säger Thomas Veber. 
 
Mot en ny horisont kommer ut på förlaget Ocean Dream 11 december. 
ISBN: 978-91-982870-6-6 
Pris: 249:- 
 
Mer info: 
www.oceandream.se/irma  (bokens hemsida) -  www.oceandream.se/press (bilder)  
Kontakt: Thomas Veber - hej@thomasveber.se -Tel. 076 162 18 37 
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