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Åk båt till Medelhavet utan pengar eller tid

Kan man åka ut i världen med sin båt även om man sitter fast i ekorrhjulet och har
jobb, huslån och familj som kräver all ens uppmärksamhet? Thomas Veber hittade
lösningen.

Drömmen om att ge sig ut i världen med båt slet i Thomas Veber, men med jobb, huslån och
familj kändes drömmen om att åka med båt till Medelhavet omöjlig. Kan man överhuvudtaget
skapa sig ett båtäventyr utan att först ha flera hundra tusen kronor på kontot?

Thomas Veber bestämde sig därför för att undersöka, om man kan genomföra ett båtäventyr
med en låg budget i en 17-fots båt.

“Folk hånade mig på de sociala medierna”, berättar Thomas Veber. “Den sista idioten är inte
född än,” sa de.

I en halvöppen motorbåt från 70-talet, inköpt för 30.000 kr., åkte han trots allt ner genom
Europas floder och kanaler på jakt efter äventyret.

“Det var en helt fantastiskt känsla när jag tillslut körde ut och ankrade vid några franska öar i
Medelhavet”, skrattar Thomas. “Jag kom iväg på ett långt båtäventyr utan att säga upp mitt
jobb och utan att sätta familjens ekonomi på spel.”

Genom att dela upp resan i tre etapper och med sällskap av sin kusin, sin 14-åriga
tonårsson och en vän, kunde projektet genomföras samtidigt som vardagen rullade på.

Den 7.e februari släpps boken Den sista idioten är inte född än - till Medelhavet i en 17 fots
båt. I boken berättar Thomas Veber med stor inlevelse om de stora upplevelser som finns på
Europas floder och kanaler. Det är en underhållande och humoristisk bok som både är till för
dem, som vill vara med på ett äventyr hemma från soffan, men också en bok för dem som
själva önskar göra en liknande resa - också om det görs i en större båt.
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