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Samtidig med at de tre brødre Emil, Theis og Alfred lærte at gå, lærte de også at svømme. 
Hele deres liv har de sejlet og dykket i alle de store oceaner, og senest har de på jordomsejlingen 
med familiens sejlskib Havana, dykket på nogle af klodens mest fjerntliggende og smukkest 
steder. 
Nu har de tre brødre sammen skrevet en bog, om det med at bevæge sig ned i den undersøiske 
verden. Det er en bog henvendt til børn og unge, og som forhåbentligt kan inspirere endnu flere til 
at kigge ned i den smukke verden, der gemmer sig under overfladen. 
 
Bogen ”Under Overfladen” er den første i en serie af børne/ungdomsbøger om den undersøiske 
verden, og handler om det med at komme i gang med dykningen, og den verden der venter 
dernede. 
Det er ikke en dykkerteoribog, men en bog fyldt med drengenes egne oplevelser fra dyk på gamle 
krigsvrag, smukke koralrev, blandt hajer og om glæden ved at blive bedre og bedre til at fridykke.  
I bogen er der masser af gode tricks og øvelser, som alle kan være med på derhjemme i 
badekarret, eller en sommerdag på en dansk strand. 
 
Anden bog i serien kommer til at hedde ”Koralrevet” og efter det venter ”Havets kæmper” og 
”Havets farlige dyr”. ”Koralrevet” vil være i bogbutikkerne op til jul. 
 
Vi er et nystartet lille familieejet forlag, og da vi for halvandet år siden udkom med vores første 
udgivelse, ”Hej far kære Emil” havde vi ikke modet til at sende den ud til jer anmeldere. Men det 
gik nu meget godt alligevel, og ”Hej far kære Emil” er solgt i 40.000 eksemplarer. 
 
Vi håber, at du har lyst til at kigge i vores nye børne/ungdomsbog, og måske give den vores første 
anmeldelse. 
 
De bedste hilsner 
Marian, Mikkel, Emil, Theis og Alfred 
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