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Ljus och skugga Peter Ødegaard boken PDF »En fröjd för såväl öga som själ«DAMERNAS

VÄRLD»blomsterkonstnären Peter Ødegaard vill visa sina stora inspirationskällor för världen och gör det
med besked i denna vackra bok«RESIDENCE»Inspirationsbok att ta till hjärtat«SKÖNA HEM»En bok som
öppnar sinnen och väcker reslust - till långt borta eller lika gärna helt nära«Allt om Trädgård»en ny bokskatt
som kommer att följa mig i många år framöver!«SvenskablomsterbloggarPeter Ødegaard tar oss i sin nya bok

med på en resa fylld av skönhet, glädje och allvar. Han bjuder på vackra och inspirerande miljöer på
italienska Amalfikusten, i Brasilien och på den ursvenska ön Smidö i Mälaren, där han har ett av sina hem.Vi

får stiga in i vanligtvis låsta palats som det i Parque Lage i Rio de Janeiro, byggt på 1920-talet som
kärleksgåva till operasångerskan Gabiela Besanzoni. Vi får också besöka människor som brinner för sin

verksamhet, som Daria Scotto och hennes man Danillo, kakeltillverkare i Marina di Vietri, och
restaurangägaren Fiore och hans ekologiska köksträdgård.Ljus och skugga är en yttre och inre resa, en bok

om längtan ut och om möten med människor och platser – men också en inbjudan att dela tankar och
reflektioner. Peter Ødegaard är en av Sveriges främsta blomsterskapare, men också en kreatör när det gäller

inredning.
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