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Turbok for Sydenferien
Vi håper dere finner plass til å si litt om denne boka. Mange vil ha aktive ferier og her viser vi en
mulighet – kombinere typisk ”sydentur” med fjellturer. Vi har med turer fra ni sentrale steder der
nordmenn drar på sydenferie. I boka lar vi bildene vise vei, og introduserer dermed et helt nytt
konsept for turbøker.
I tillegg til boka har vi en nettside (www.turbok.no/sydenbok) der leseren finner kjørekart, en
blogg for tilbakemeldinger og kommentarer, samt forkortede turbeskrivelser. Om en ikke vil ta
med boka på fjellet kan en skrive ut disse på egen printer.
Bilder fra boka kan brukes fritt så lenge en oppgir kilde (www.turbok.no). På denne nettsiden
finner dere et billedgalleri, faktaopplysninger om boka og en utførlig omtale. Trenger dere andre
bilder fra boka, send oss en epost med side og billednr.
Se for øvrig en mer detaljert omtale på baksiden. Boka er på vei til bokhandlerne nå.
Med vennlig hilsen

Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen

Adresse:
Skolev.27 D,
6411 Molde

Telefoner:
40 28 71 50
90 83 73 14

Faks:
71 21 41 00

Nett:
post@turbok.no
www.turbok.no

Bank:
97133232366

Org.nr.:
981 815 467

Denne teksten og ytterligere beskrivelse av boka
ligger også på www.turbok.no/sydenbok/omtale

Turbok for Sydenferien
I boka er det beskrevet 70 fotturer, de fineste turene i
Madeira, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Costa
Blanca, Costa del Sol, Mallorca, Kreta og i
Dolomittene. Dette er steder der nordmenn reiser på
sydenferie. Turene er for folk flest. Mange av turene er
korte - noe som gjør det lett å kombinere badeliv og
fottur på samme dag.

Data om boka:
Antall sider:
384
Antall bilder:
ca 1500
Format:
17 x 24 cm
Pris:
kr 258
Heftet, med plastfolie på forsiden.

Alle områdene har fantastiske turmuligheter. Med å gå tur får en se landet fra innsiden:
fjellveier, små landsbyer, lokale restauranter – veldig forskjellig fra det en opplever i
turistsentrene. I tillegg til spennende natur og geologi, kan du nyte gleden av å gå på fottur i
finvær. – Og ikke minst, du kan komme hjem sprekere enn da du dro.
Som en ser bruker vi bilder for å vise vei, i boka er det 1500 bilder. Dette er et nytt konsept for
turguider. Til nå har bilder vært illustrasjoner, tillegg til teksten. Med ny digital teknologi, fra
kamera, via datamaskinen og til trykkeriet, har vi mulighet til å fortelle hele historien med bilder.
Som en tegneserie fra virkeligheten. For turguider er bilder uovertreffelige. Mens ”ta til høyre i
første stidele” kan være tvetydig blir dette helt eksakt med et bilde av stidelet. Tilsvarende blir
ord som ”bratt”, ”luftig”", ”svak sti”, osv. entydige når de sies med bilder istedenfor ord.
Vi har brukt teknikken i fem tidligere bøker med meget gode erfaringer. Anmeldelser (se bak i
boka) og tilbakemeldingene fra brukerne er entydig positive. Her finner en fram, ikke bare til
toppen (det er ofte det letteste), men også til parkeringsplass og turstart. Samtidig får en et godt
inntrykk av hva en går til. Hver tur er beskrevet i detalj, med flere sider og mange bilder for hver
tur. Med dette vet vi at boka vil åpne en ny verden for leseren – en ”syden” som er mer enn
strand og solsenger.
Om forlaget:
Turbokforlaget er et samarbeid mellom Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen. I tillegg til årets
bok har vi tidligere utgitt Turbok for Molde, Turbok II for Molde, Turbok for Ålesund, Turbok
for Kristiansund og Skibok for Romsdal. Alle bøkene er basert på ideen om å la bildene vise vei.
Tilbakemeldingene på dette konseptet er entydig positive.
Vi har solgt i alt 25.000 bøker. I tillegg har vi, for å stimulere turinteressen blant barn, gitt en
turbok til 2000 elever i barneskolen i Kristiansund.
Om forfatterne:
Kai A. Olsen (60) er professor i informatikk ved Høyskolen i Molde og Universitetet i Bergen.
Han kan nås på 40287150.
Bjørnar S. Pedersen (54) er freelancer og adjunkt, han har i tillegg informatikkutdanning. Han
kan nås på 90837314.

