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fortsätter sina seglatser med "paying crew" på båten Jennifer, under somrarna i Medelhavet. De senaste två

åren har han även utforskat Svarta och Röda havet.

Från Kroatien 2006 via Korintkanalen till Egeiska havet och in i Dardanellerna och det historiska Troja når
Jennifer Istanbul. Via Bosporen fortsätter de runt hela Svarta havet; till Georgien, Krim, Odessa och

Donaudeltat och tillbaka till Istanbul. Härifrån seglar de ut i Egeiska havet, längs den turkiska västkusten
med strandhugg i bland annat Efesus och Bodrum, till Marmaris, där Jennifer får sin vintervila.

Sommaren därpå seglar Jennifer via Cypern till Israel, där de efter en komplicerad inklarering besöker
Jerusalem, Döda havet och Masada. Från Israel fortsätter färden genom Suezkanalen, med besök i Kairo och
Pyramiderna, in i Röda havet. Här möts de av kulingar, bleke och stark värme men får uppleva intressanta och

spännande platser i Egypten, Jordanien och Sudan. De bestiger Sinaiberget och besöker Santa
Katarinaklostret i Sinaiöknen, utforskar Petra i Jordanien och får uppleva sagolika dyk och snorklingar bland
Röda havets alla rev. En av höjdpunkterna blir besöket i Suakin, Sudan. Efter Sudan vänder Jennifer och
seglar norrut genom Suezkanalen, seglar en en kort sträcka på Nilen vid Rosetta och stannar flera dagar i

Alexandria och dess nya enorma bibliotek.
Efter Egypten blir det en lång översegling till Turkiet där Jennifer i maklig takt och i labra vindar avverkar
turkiska sydkusten med sina fina naturhamnar, små städer och härligt blå vatten. Efter Bodrum fortsätter
seglatsen i den grekiska övärlden. Ett tiotal öar i Egeiska havet; bland annat Samos, Mykonos, Patmos,
Hydra, Spetses och Kos, besöker man för att på hösten nå Lavrion, nära Aten, där Jennifer återigen får sin

vintervila.
Lars nya bok är på en gång en intressant reseberättelse, historisk odyssé och faktafylld segelguide. För alla
som tänker sig segla båten antingen i Medelhavet eller mer ovanliga hav eller vill chartra båt på plats, så är

Lars böcker matnyttiga och informativa. Dessutom de enda moderna som finns på svenska.
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Dardanellerna och det historiska Troja når Jennifer Istanbul. Via
Bosporen fortsätter de runt hela Svarta havet; till Georgien, Krim,
Odessa och Donaudeltat och tillbaka till Istanbul. Härifrån seglar de
ut i Egeiska havet, längs den turkiska västkusten med strandhugg i
bland annat Efesus och Bodrum, till Marmaris, där Jennifer får sin

vintervila.
Sommaren därpå seglar Jennifer via Cypern till Israel, där de efter en
komplicerad inklarering besöker Jerusalem, Döda havet och Masada.
Från Israel fortsätter färden genom Suezkanalen, med besök i Kairo
och Pyramiderna, in i Röda havet. Här möts de av kulingar, bleke
och stark värme men får uppleva intressanta och spännande platser i
Egypten, Jordanien och Sudan. De bestiger Sinaiberget och besöker
Santa Katarinaklostret i Sinaiöknen, utforskar Petra i Jordanien och
får uppleva sagolika dyk och snorklingar bland Röda havets alla rev.
En av höjdpunkterna blir besöket i Suakin, Sudan. Efter Sudan

vänder Jennifer och seglar norrut genom Suezkanalen, seglar en en
kort sträcka på Nilen vid Rosetta och stannar flera dagar i Alexandria

och dess nya enorma bibliotek.
Efter Egypten blir det en lång översegling till Turkiet där Jennifer i
maklig takt och i labra vindar avverkar turkiska sydkusten med sina
fina naturhamnar, små städer och härligt blå vatten. Efter Bodrum
fortsätter seglatsen i den grekiska övärlden. Ett tiotal öar i Egeiska
havet; bland annat Samos, Mykonos, Patmos, Hydra, Spetses och
Kos, besöker man för att på hösten nå Lavrion, nära Aten, där

Jennifer återigen får sin vintervila.
Lars nya bok är på en gång en intressant reseberättelse, historisk

odyssé och faktafylld segelguide. För alla som tänker sig segla båten
antingen i Medelhavet eller mer ovanliga hav eller vill chartra båt på
plats, så är Lars böcker matnyttiga och informativa. Dessutom de
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