
(født 1971) er uddannet Civilingeniør, og han arbejder i  
IT-branchen og som foredragsholder. Han er tidligere 
ansvarshavende redaktør for De Berejste Klubs rejsemagasin  
Globen. Han har som freelancejournalist (2015-2021) skrevet 
beretninger fra mere end 40 lande for hhv. Berlingske,  
Jyllands-Posten, BT, BT Metro og Jysk Fynske medier.  
Gennem alle verdens lande er hans debut som forfatter.
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Efter knap 30 års rejser blev den 47-årige Jakob Øster i 2019 den yngste dansker, 
der havde besøgt alle verdens 196 lande og 7 kontinenter. Undervejs har han 
drukket palmevin med Papua Ny Guineas muddermænd og kørt slalom mellem 
amerikanske bisonokser. Med sine børn i hænderne er han i Etiopiens Omo-dal flygtet 
fra stavbevæbnede, bloddrikkende stammefolk. I Asien er han blevet beskudt med 
brændende pile, og i Sydamerika har han overlevet en alvorlig busulykke og besøgt 
et kokainproducerende fængsel. Han er blevet dømt til deportering fra Libyen, og han 
har overværet en hemmelig satanistisk syvårsceremoni i Elfenbenskysten. I denne bog 
beretter han om, hvordan alt det har kunnet lade sig gøre. Til trods for at det langt fra  
lå i kortene.

Bogen er en samling af vilde røverhistorier og overrumplende møder med særegne folk 
og fremmede kulturer. Frem for alt er det en beretning om, hvordan man får modet 
til at forfølge sine rejsedrømme. Fortællingerne suppleres med smukke rejsefotos og 
personlige billeder, kort over de forskellige ruter, en guide til hvordan man selv kan 
besøge 100 lande og en guide til hvordan man kan rejse med børn.

Jakob Øster, som er den yngste 

dansker, der har besøgte alle verdens 

lande og kontinenter, har nedfældet 

sine eventyrlige rejseerindringer
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