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"Hold kæft og rejs" er den komplette håndbog til dig, der drømmer om at rejse ud i verden. Du vil møde en
række spændende personer, der hver især har taget springet og rejst jorden rundt.

- Benedicte Riis, der købte en båd og sejlede til Brasilien - for derefter at køre i bil fra Alaska til Kap Horn.
- Søren Dahl, der cyklede til Barcelona og senere sejlede jorden rundt.
- Familien Stenbøg, der tog børnene ud af skolen et år for at rejse.

- Nikolaj Astrup, der driver sin virksomhed, imens han bor overalt i verden.
- Bettina og Brian, der sejlede til Caribien for mindre end en SU.

... og mød mange flere almindelige danskere, der skiftede rejsedrømmen ud med deres drømmerejse. De tog
alle springet, og fælles for dem er, at ingen af dem har vundet en millionpræmie i Lotto.

I "Hold kæft og rejs" får du al den viden, du skal bruge, for selv at rejse ud i verden. Alt lige fra et par
måneder, et år eller længere endnu. Du lærer om planlægning, at spare sammen til rejsen, og hvad du gør med

arbejde, børn og skole.

"Hold kæft og rejs" giver dig ikke blot et indblik i, hvordan du udlever din drøm, men også i, hvad andre
almindelige danskere gjorde - og ikke mindst hvorfor.

Forfatter Thomas Veber ved, hvad det vil sige at holde kæft og rejse. Han har bl.a. krydset Atlanten i sejlbåd,
sejlet med sin familie et år i Middelhavet, badet med piratfisk i Venezuela og kørt Europa tynd på

motorcykel.

"Jeg glæder mig til at læse din bog."
- Mikkel Beha Erichsen
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