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Og plukke en bok fra Amazon Books enorme bokmasse kan ofte være som å plukke en bok ut 
av «en hel masse noe». Man vet egentlig ikke hva en får,  men det er noe. Slik var det med 
denne boken som ble en stor positiv overraskelse ved gjennomlesing. 
Det tar ikke lang tid før man forstår at boken er skrudd sammen på en måte som er for 
komplex til at bare en  håndverker/kunstner kan gjøre den alene. Forklaringen er at 
forfatterinnen har med 7-8 bidragsytere som hjelper med tekst  og prosjekter gjennom boken 
som alle har en solid bakgrunn i lær/smykke tilvirkning. Vanligvis betyr lær/smykker en hel 
masse dekor, nittere,duppeditter, forskjellige typer skinn, stilarter og mange både morsomme 
og inntressante teknikker til hvert prosjekt. Det er en ganke leken kunstform.Og slik er det 
med denne boken som også har med et kapitell om noe kalt «Faux Bone»,noe nytt og et 
giftfritt PVC produkt som er bøyelig i 240-250 grader som kan kles med skinn/lær. Alt i alt 
har boken  98 sider. 14 av dem bare til introduksjon av verktøy og utstyr til å lage med/bruke 
i verkstedet. Og to sider på slutten som inntroduserer forfatterinnen og bidragsyterne. Såvel 
som opplysning om web side adresser. Noe som gjør at man kan ta kontakt med håndverkere 
som bidrar om det er noe man undrer på.
Slik blir web adressene  en slags forlengelse av bokens innhold og en tilpassing av den i en 
verden hvor det ofte kan være  langt mellom fysiske verksteder å oppsøke. Og det er et 
nyskapende trekk ved bøker som dette. I en bok om et emne som passer til alle nivåer av lær 
smykke inntresserte mennesker. Boken kan kjøpes på : www.amazonbook.com
Til sist nevnes at den burde ha blitt oversaatt til norsk.
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