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I samme båd Hannelore Dörner Hent PDF Forlaget skriver: Gid vi kunne stikke af fra det hele! Det er en
tanke, vi alle har fra tid til anden: stikke af fra hverdagen, glemme alt om kalendere og aftaler, job, børnehave
og skole. Hannelore Dörner og Niels Vejrup Carlsen lod det ikke blive ved tanken, men stak til søs med deres

to børn. I løbet af to år sejlede de jorden rundt i en 10 meter lang sejlbåd.

Bogen er familiens rejseberetning fra den lange rejse. Det er en fortælling om se hele verden på en ny og
spændende måde, at sejle om kap med delfiner, møde voksne og børn fra andre lande og kulturer, opleve

Stillehavets og dets øers skønhed, at gå i skole midt på Atlanterhavet og meget mere.

Hannelore fortæller også om søsyge, fire mennesker på uendelig lidt plads, uvejr på åbent hav, skrækken for
at møde pirater og om at være ved at forlise. Det er en fortælling om at gribe livet og udnytte tiden, inden

hverdagen igen kalder derhjemme. Her er inspiration til at gøre noget ved drømmene.

Hannelore Dörner er tv-fotograf. Hun har bl.a. været med, når Emil og Theis sejlede jorden rundt med
Havanna i tv-serien Kurs mod fjerne kyster.
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