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smukt illustreret bog der, som titlen antyder, er en basal indføring i det at rejse ud i verden på egen hånd. Vi
tager det ofte for givet, at ‘man’ véd hvordan og kan begå sig i rejseverdenen. Det kan de fleste naturligvis
godt, men jeg har mødt mange rejsende, der på grund af uvidenhed har bragt sig i vanskelige situationer eller
som har skaffet sig urimelige omkostninger på halsen. For slet ikke at snakke om de bekymringer mødet med

et fremmed univers altid kan give anledning til.

Jeg husker min egen usikkerhed de første gange jeg rejste ud og jeg oplever stadig nye problemvariationer,
selv om jeg nu betragter mig selv som rimelig garvet udi at rejse og arrangere rejser på egen hånd. De
selvfølgelige og trivielle - men vigtige - problemstillinger har jeg i bogen garneret med billeder og små

anekdoter, der underbygger informationernes vigtighed og som gerne skulle gøre materialet mere interessant
og tilgængelig for læseren.

Bogen her egner sig til at have med på rejsen og har et praktisk format. Bogen fortjener at blive trykt, hvilket
den bliver i 2013, men den elektroniske version er rigtig praktisk på grund af bogens mange aktive links og

henvisninger.

Inspirationen til at skrive Backpackerguiden fik jeg forrige vinter, mens jeg rejste rundt i Stillehavet. De fleste
rejsebøger beskæftiger sig med specifikke rejsemål, men denne bringer dig vidt omkring, mens du indføres i
de basale ‘problemer’ - kald det udfordringer, der skal løses undervejs når man begiver sig ud i verden på

egen hånd.

Bogen er rigt illustreret med egne foto's fra hele verden og garneret med små selvoplevede anekdoter, der
bestyrker forståelsen af udfordringerne.

En nyttig bog til kommende backpackere i alle aldre.
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