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fokus på de små og de gode ting i livet - på naturoplevelser.

At nyde hyggelige dage udenfor, genbruge og skabe små personlige og kreative oaser.
Om at lægge dug på bordet og være sammen med andre, at huske at nyde livet, fotografere og se det store i

det små.

Bogen giver masser af ideer til loppefund og til indretning af dit uderum, og hvordan du skaber en hyggelig
og personlig oase, med stemninger der ikke bliver alt for højtidelige. 

I bogen er der flittigt strøet en række opskrifter til små delikate og nemme måltider.
Det hele er lidt back to basics – det handler om personlighed, selvbyg og genbrug frem for friværdi.

Om de nære værdier og om at nyde livet, naturen og hinanden.
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