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Inspirationsbog for danske familier der onsker at afprove drommen
at bo i udlandet. Om at skabe sig et hverdagsliv, om nyt sprog,
venskaber, arbejdsliv, skolegang m.m. [...]
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? Lektdrudtalelse
Anv€ndels€/ melgrupp€/ niv€au
Her er bogen, du kan udlevere til dem, der
kommer og s99er information om at flytte til
et andet land for en kortere eller lEngere
periode, Den er til alle, men mest tll de
erhvervsaktive danskere, der sgger ud med
hele deres familie. Der er afsnit om de
personlige udfordringer, bl.a. om hvordan det
er at vare medrejsende hustru. Der er afsnit
om, hvordan man tackler det at have b6rn
med p3 reisen, hvordan fortaller man, at nu
skal vi af sted, hvordan hjaelper man dem pB
vej i hverdagen, hvilke psykiske reaktioner
kan man forvente, osv. Eagerst et stort afsnit
om Verdens kulturer. Her dakkes Sydafrika,
Brasilien, Kina, Indien, Bulgarien, USA og
Oman. Kaoitl€rne indledes alle med et
portret af en person, der bor i det
pegeldende land, og bogen er i det hele
taget fint krydret med personlige beretninger
og gode r5d
Beskrivelse
Bogen er underholdende og forholdsvis
letlast med mange citater og faKabokse. De
to kvindellge forfattere har rejst meget 09
begge er nu tilbage i Danmark. Line Morbak
har siden 2005 drevet virksomhed€n
culturecrossing. Lena Lauridsen arbejder i
dag som interkulturel konsulent
sammenllgnlng
De ovrige titler med lignende indhold
koncentrerer sig mest om gkonomiske forhold
som skat og pension. Vi ser ikke mange som
denne, der holder hovedvegten pt de sociale
udfordringer. Det er en ret unik udgivelse
rent indholdsmassigt
Samlet konklusion
En spandcnde bog med mange muligheder.
Den kan ogs8 bruges som "godnatJasning"
for folk med udlEngsel eller til dem, der er
nysgerrige p3 andres kulturer
Lektar : Ca m i I la Seje roe
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