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Tatoveringens designhåndbog Vince Hemingson Hent PDF Forlaget skriver: En up-to-date designhåndbog
med populære designs som er nemme at genskabe på huden, nye stilarter og innovative designs.

Kombineret med billeder der viser, hvordan tatoveringen ser ud på huden, og en forklaring af hvert motivs
betydning.

Forfatteren har også lavet verdens top rangerende tatoverings hjemmeside, med over en million besøgende
hver måned.

Tatoveringens designhåndbog er en guide, med næsten alt hvad enhver kan ønske at vide om tatovering.

Bogen kan benyttes som et opslagsværk ved kaminen eller som forrygende læsestof på stranden. Den
søgendes drøm. Bogen indeholder mange billeder, masser af idéer og definitioner, og for historikerne blandt
læserne findes tonsvis af baggrundsmateriale og næsten ukendte fakta. Der er bogstaveligt talt hundredvis af

emner. Bogen er perfekt for dem, som tænker på at få en tatovering for første gang, men de livslange
entusiaster vil også elske bogen. Faktisk bør alle tatoveringsstudier have en kopi af denne herlige

referencebog om ikke andet for, at give den til enhver som stiller et af de utallige generelle spørgsmål midt
under tatoveringen. Så her har du den. En fantastisk bog, som du kan føje til din tatoveringsbogsamling.
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