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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.

Outdoorexpert 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.

Titel: Vuur | Auteur: Daniel Hume | Omvang: ca. 224 pag. | Prijs: € 19,99 | s : 978 94 005 0908 5 |
Verschijnt: 21 november 2017 | Ook leverbaar als e-book | Prijs: € 13,99 | s : 978 90 449 7652 6
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CITATEN

"‘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

AFBEELDINGEN

Marije Lenstra
PR non-fictie 

Marije.lenstra@awbruna.nl 

Telefoon: + 31 (0)20 218 1605 

Mobiel: +31 (0)6 2120 9450

CONTACTPERSONEN

http://pers.levboeken.nl/images/259410
http://pers.levboeken.nl/images/259399
mailto:Marije.lenstra@awbruna.nl


OVER LEV.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.
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