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Peter Tanev tager læserne med gennem årets 12 måneder og giver et indblik i hver måneds vejr og
vejrfænomener. Er du også fascineret af smukke solnedgange, af flotte regnbuer og ekstreme skybrud, er det
her bogen for dig, hvor du kommer tæt på årets vejrfænomener på en let og forståelig måde og får forklaringer

på, hvorfor vejret er, som det er.

Tanevs vejr er en smukt illustreret bog, hvor den populære tv-vært inviterer indenfor til en underholdende og
lærerig hyggestund om det danske vejr, drevet af den passion, han selv har haft for vejret, siden han var en

lille dreng, og som han har viet sit voksne liv til at udforske og formidle.

Vejret er en evig kilde til inspiration og fascination for Peter Tanev. Det samme ønsker han at give videre til
læseren med denne bog.
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