Ontdek de kunst van het vuur maken
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SAMENVATTING

Vuur is de oudste energie van de mensheid. Het heeft iets magisch: vuur fascineert, inspireert en
brengt mensen samen. In VUUR neemt outdoorexpert Daniel Hume ons mee op een reis door de
wereld om de verschillende manieren van vuur maken te onderzoeken. Aan de hand van
fascinerende verhalen vertelt hij over het ontstaan en de betekenis van elke methode, in reizen naar
onder meer Namibië, Canada, Polynesië, Nieuw-Zeeland en de Filipijnen. Een prachtig
vormgegeven cadeau-uitvoering, met zwart-witte lijntekeningen van verschillende vuurmethodes.
Verschijnt op 21 november.

O utdoorexpert Daniel Hume vertelt ons alles over vuur: het ontstaan, betekenis en methodes. Vuur
zal lezers van 'praktische mindfulness'-boeken aanspreken, en combineert de romantiek van het
buitenleven met onze fascinatie voor flikkerende vuurtjes.
Daniel Hume is hoofd bedrijfsvoering bij Ray Mears’ survival- en outdoorbedrijf. Hij weet alles wat er
maar te weten valt over bushcraft en in het wild overleven. Sinds zijn kindertijd is zijn grootste passie
de kunst van het maken (en brandend houden) van vuur.
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"‘Vuur is de oudste energie van de mensheid. Het moet een liefde voor vuur hebben
achtergelaten in de menselijke genen.’ "
— Lars Mytting, auteur van De man & het hout
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