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“Seglarna som ska korsa Atlanten i en pytteliten båt”
Så beskrev SVT familjen Veber inför de sex tv-programmen Familjer på äventyr, där
man bland annat kunnat följa livet ombord på 30 fots segelbåten Anna Lisa. Nu har de
korsat Atlanten två gånger, och den 8 september släpps Ett år utan skor - en familj på
äventyr - boken om familjens 15 månaders segling till Karibien på låg budget.
“Det låter dyrt. Och vad händer med era karriärer?” Så reagerade de flesta, när Margareta
och Thomas Veber sa upp sina arbeten och lät barnen på då nio respektive tolv år sluta
skolan. Ett 15 månaders äventyr väntade familjen och trots omgivningens skepsis
genomfördes resan. Nu berättar de om hela processen - från det att idén uppstod, till dagen
de satte segel och intog Atlanten och Karibiens palmstränder.
"Vi såg många vackra öar, men det var människorna som vi mötte längs vägen, som gjorde
mest intryck på oss. Lokala familjer öppnade sina hem och vi bjöds på mat och såg hur livet
är hos dem. Under 15 månader var vi främlingarna, och den gästfrihet vi möttes av, har vi
försökt att ta med oss hem", säger Margareta Veber.
Familjen bevisar, att man inte måste ha vunnit på Lotto eller ha en 50-fots segelbåt för att
kunna segla ut på äventyr. "Hela familjen kunde leva för 10 000 kronor i månaden. Vi fiskade
och handlade på lokala marknader. Det handlar om god planering och prioritering. Även när
det gäller arbete och skola", säger Thomas Veber.
Ett år utan skor är en gripande och ovanlig reseskildring om en helt vanlig familj som kliver
av vardagsstressen och förvandlar tillvaron till ett äventyr. Boken släpps på förlaget Ocean
Dream d 8 september och kostar 289 kr. Den kan köpas i bokhandeln eller direkt från
förlaget på www.oceandream.se
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Högupplösta bilder mm.
www.oceandream.se/press
1/2

Förlaget Ocean Dream
Grävlingevägen 7
SE-23941 Falsterbo

www.oceandream.se
info@oceandream.se
+46 (0)76-162 18 37

Ett år utan skor - en familj på äventyr
ISBN: 978-91-982870-9-7
280 sidor
Pris: 289 kr.
Förlag: Ocean Dream

2/2

