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været ivrig fotograf siden han som 7-årig arvede sin fars kamera.

Han har en særlig evne til at opfange og fange situationer i øjeblikket, hvilket gør hans fotos meget levende
og menneskelige.

Steve holder meget af naturfotografering og rejsefotografering, hvilket også ses i alle fotos i denne bog, med
blandt andet fantastiske fotos af ” The Big Five”.

Fotografierne udtrykker på følsomste måde, Steves egne følelser for naturen, dyrene og menneskerne.
Denne fotobog er god lærdom for både fotografer, rejsende til Sydafrika og som undervisning.

Steve beskriver let og enkelt hver oplevelse, han har haft undervejs på sin 5-dages tur til Kruger Nationalpark
i Sydafrika, og han deler gerne en masse kamera- og rejsetips undervejs i bogen.

Bogen illustrer også befolkningens kultur, bagsiden af deres levevis som kontrast til den skønne
sydafrikanske natur.

Derudover er det en rigtig god fotobog, som har fanget de vilde dyr i deres vilde natur, mens der endnu er
nogle af de truede dyrearter tilbage på Jorden.
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