Pressemeddelelse
Oplev Nordjylland – med forfatteren uden stedsans
Forlaget Frydenlund har gjort det igen. Sendt forfatter Britt Nørbak –
der med egne ord er født uden stedsans – ud for at samle materiale
til endnu en guidebog. Det medførte, at hun fór vild i Tornby Klitplan
tage, sad fast i en mose ved Dorf Møllegård og blev omringet af 50
køer og en olm tyr, da hun var på udkig efter Borremosefæstningen.
Heldigvis slap Britt Nørbak fra det hele i god behold, og i juni udkommer bogen med alle
de underfundige oplevelser: 111 steder i Nordjylland som du skal se. Her fortæller Nørbak
blandt andet om, hvor man kan håndfodre dådyr og krondyr, gå rundt på Verdenskortet,
se Sølvskatten, prøve lykken i de nordjyske fiskesøer, stille lækkersulten og finde
Troldemuseet samt 106 andre vilde og anderledes oplevelser i det nordjyske.
Britt Nørbak er selv fra Nordjylland og har et indgående kendskab til regionen, hvilket
tydeligt mærkes gennem bogen, hvor hun giver tips og insiderviden, som kun den lokal
kendte kan kende til.
111 steder i Nordjylland som du skal se er bogen til alle, der vil kende Nordjyllands
hemmeligheder. Timingen er perfekt, nu hvor mange danskere på grund af corona
nedlukningen eller med ønske om at mindske klimabelastningen holder ferie og går på
opdagelse i Danmark. Bogen er også fuld af tips til at finde danskproducerede varer og
støtte de små lokale producenter, både destillerier, frugtavlere, økologiske landbrug og
fristende chokoladebutikker.
Britt Nørbak er journalist og cand.phil. i medieformidlet kommunikation. Hun er forfatter
til en hale af bøger og har blandt andet skrevet 111 steder på Den jyske Vestkyst som du
skal se (Frydenlund, 2017).
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatterne er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.
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