
Sedan utgivningen i höstas har tusentals 
seglare haft nöje av Vinden är fri – 500 sidor 
spännande läsning om segling. 
Nu rensar jag lagret och erbjuder klubbar och förbund en 
unik mängdrabatt: 10 ex av boken för endast 85 kr/st
– inklusive moms och frakt (ord. pris ca 260 kr). 

Vinden är fri blir ett uppskattat pris i klubbens aktiviteter, seglarskolor och eskadrar. Alla har nöje av
boken. Men också nytta, om t ex båthantering, vindar/vägval och segling i hårt väder. Som i bokens
mest dramatiska kapitel, då vi seglade stormiga Fastnet Race 1979 och femton seglare omkom; nu
vet vi att många skulle ha överlevt om de stannat ombord istället för att gå i livflotten.

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. Böckerna signeras om så önskas. 

ENKELT – GÖR SÅ HÄR
• Skicka er beställning på 10 ex för 850 kr inkl. moms & frakt till: bengt@segling.nakterhuset.se
• Jag bekräftar ordern och skickar böckerna med DHL.
• Ni betalar mot faktura.

Vill ni prova ett exemplar för bara 85 kr? Maila mig, jag postar en bok omgående. Gäller ett ex per
klubb och utan förbindelse att köpa fler böcker. 

Seglarhälsningar,

Bengt Jörnstedt  • Aqua Perla Förlag  • www.vindenarfri.se

Årets bästa bokerbjudande:

Media eniga om Vinden är fri
”... lättlästa texter tillsammans med många fina bilder och illustrationer gör läsningen till en glädje.”
SearchMagazine

”Vinden är fri lovar att bli en klassiker, en bok som är mycket svår att lägga ifrån sig.”
Veteranbåten

”Mästerskribenten Bengt Jörnstedt har gjort det igen ... Boken bjuder på mycket nöje och kunskap som gör 
att man hela tiden vill läsa mer med ett leende på läpparna”
Båtliv

”En maffig volym på 500 sidor ... Årets julklapp”
blur.se

”... mycket välskriven ... beskrivningar av race på högsta nivå och av segling i nästan ofattbara förhållanden 
gör att man läser boken nästan som en deckare, från pärm till pärm utan uppehåll.”
Oceanseglaren
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