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Den største glæde i mit liv har altid været at tegne. Der er aldrig gået en dag, hvor jeg ikke har haft lyst til at
tegne, fordybe mig og tage et pust fra hverdagen ind i farvernes univers. Glæden ved at tegne og male fik jeg
fra min morfar, kunstmaleren Paul Kastrup der stort set har lært mig alt det, jeg kan idag. Quiet Please - Vi

tegner er bog nr.2 hvor jeg har valgt motiver fra modens verden.
Jeg har altid elsket mode og skønhed, og min helt store insprationskilde og forbillede, har altid været min
mor Alice Kastrup. Bogen er også tilegnet hende. Jeg vil med denne malebog håbe, at folk i alle aldre vil

hygge sig ved selv, at lægge de farver på illustrationerne som de kan li.
Så kast dig ud i dit eget farveorgie. Bogen er tænkt som afslapning og fornøjelse til rolige stunder. En ny

trend er lanceret i Danmark. Stine Reintoft Illustrator og Owner af By Stine Reintoft.
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