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Detaljemesterens malebog Peter Myers Hent PDF Forlaget skriver: Find farverne frem, og træd ind i en
enestående og finurlig verden af variation og gentagelser, detaljer og præcision.

Bogens smukke tegninger er tegnet med pen og tusch - og de er lige klar til at give liv og farve. Tegningerne
giver et fascinerende indblik i autismens kreative verden, sådan som den er formidlet af kunstneren Peter

Myers, som har Aspergers syndrom.

Peters kreativitet og kunst udspringer af hans levende fantasi. Tegningerne udtrykker helt præcist og i
mindste detalje hans ideer, som hele tiden ændrer sig og forskyder sig.

Du kan sætte dit helt eget personlige præg på disse finurlige og komplekse tegninger og slippe din egen
kreative detaljemester løs i bogens fine univers.

Peter Myers er en kunstner, hvis arbejde har været udstillet i hele verden og er blevet brugt til postkort,
plakater og krus. Peter Myers bor i York i England.
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