Bog om sten og krystaller.
En praktisk og overskuelig lommebog om sten og
krystaller. Med fotos og beskrivelser af ikke mindre
end 700 sten fra hele verden.
Der er lagt vægt på at vise polerede ’lommesten’
med genkendelige og karakteristiske træk af de
enkelte sten, så det kan være muligt at finde ud af,
hvad det er for sten man evt. har liggende
derhjemme, arvet, fundet, købt for lang tid siden,
eller måske bragt hjem fra rejser i udlandet.
Der er beskrivelse af både mineralets geologiske og helsemæssige egenskaber. Med stjernetegn,
hårdheder, numerologi og chakrategn, bliver
informationerne om hver enkelt sten komplet og
stadig let overskueligt. Det er et opslagsværk der
vil blive brugt igen og igen.
Bogen er med sit format på 13x17 cm, nem at
have med rundt på ture og rejser.
Det er stenguiden der står for udgivelse af bogen.
Skrevet af Anders Futtrup, der også har stået for
alle bogens fotos.
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