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Harry Potter
en de school der wijzen.

Gordon Ramsays - Spelen met vuur

Pure Schoonheid

Wolterinck's World Style + Life

In de succesvolle serie chefboeken van uitgeverij Inmerc is het nu de beurt aan Ron Blaauw.
De luxe uitgevoerde 4-rings bedrukte ordner,
gelamineerd en met folie, met losbladige en
genieten katernen, is met recht handig én origineel. In deze ‘culiklapper’ komen zeer veel
verschillende aspecten van zijn met twee
Michelinsterren bekroonde restaurant aan de
orde. Er zijn maar liefst 21 schitterende drieluiken als uitklappers. Zo is er een uitklapper met
de ‘verhalen’ achter de recepten, maar ook
eentje waarin de financieel-economische kant
van het restaurant uit de doeken wordt
gedaan. Door zes fantastische familievertellingen wordt snel duidelijk dat Blaauw het niet
van een vreemde heeft. Natuurlijk wordt ook
stilgestaan bij Blaauw & Keukengerei, vertelt
Blaauw over zijn favoriete vakantieplekken,
tafelt hij met Louis van Gaal en heeft hij diepzinnige gesprekken met de oude en jonge
garde van de Alliance Gastronomique.
Natuurlijk ontbreekt een apart en praktisch
receptenboekje voor op het aanrecht niet,
compleet met een culinair bonnenboekje, ter
waarde van meer dan € 250,-. Het is dus niet
zo vreemd dat deze uitgave aan de prijs is.

Zelfs al ben je geen fan van Harry Potter, dan
is dit filosofische boekwerkje erg interessant.
Het verhaal van Harry Potter stelt vragen over
macht en gerechtigheid, waarheid en leugens,
over de betekenis van symbolen, de dood,
vriendschap en natuurlijk over goed en kwaad.
Filosofische vragen waarop geen eenduidige
antwoorden te geven zijn. Als een ware alchemist heeft schrijfster J.K. Rowling dit filosofisch
elixer gebruikt in haar literaire brouwsel. In het
boek ‘Harry Potter en de school der wijzen’
nemen de auteurs de verschillende thema’s
stuk voor stuk onder de loep en leggen ze verbanden met vergelijkbare thema’s uit de filosofie, mythologie, godsdienst en literatuur. Op
toegankelijke wijze wordt er kennisgemaakt
met de grote filosofen uit de geschiedenis en
de grote vragen waarop zij een antwoord probeerden te vinden. Tulp Magazine mag tien
exemplaren van ‘Harry Potter en de school der
wijzen’ weggeven. Wil jij winnen? Mail dan voor
10 mei 2008 waarom jij dit boek graag wilt
lezen aan actie@tulpmagazine.nl. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Topkok Gordon Ramsay vertelt in dit nieuwe
boek het geheim van zijn succes. Want hij
heeft een waar imperium opgebouwd.
Wereldwijd bezit Gordon Ramsay een groot
aantal restaurants, zijn kookboeken zijn bestsellers en zijn tv-shows razend populair. Toen
hij als chef begon moest hij vechten om zijn
eerste restaurant uit de rode cijfers te krijgen.
Hij kon toen nog niet vermoeden dat hij ooit
aan het hoofd van zo’n groot bedrijf zou staan.
Want hij begon met helemaal niets… ‘Gordon
Ramsays - Spelen met vuur’ is een verhaal
over een fascinerende carrière waaruit iedereen die iets wil bereiken inzicht en inspiratie
kan halen. Een fijn naslagwerk voor iedereen
die ook zakelijk succesvol wil zijn!

“Iedere vrouw wil mooi zijn en iedere vrouw kan
ook mooi zijn”, zegt Susan West Kurz, tot voor
kort directeur van Dr.Hauschka Skin Care Inc.
In haar boek ‘Pure Schoonheid, het
Dr.Hauschka concept’ beschrijft zij hoe iedere
vrouw eenvoudig en natuurlijk haar weg naar
schoonheid kan vinden door de krachten van
de huid te activeren. De producten van
Dr.Hauschka Cosmetica, die natuurlijke ingrediënten bevatten zoals plantenextracten, helpen hierbij. Door het speciale concept te volgen, dat met het ritme van de huid overeenstemt, krijgt iedere vrouw exact de juiste verzorging die zij nodig heeft voor haar natuurlijke
schoonheid. De huid bezit van nature namelijk
eigen krachten om zichzelf te verzorgen en te
herstellen. Cosmetica dienen deze krachten te
ondersteunen. Susan West Kurz vertelt in dit
boek over de geneeskracht van planten en over
de filosofie achter de natuurlijke Dr.Hauschka
Cosmetica. Zij geeft tips en aanwijzingen hoe
wij de gecompliceerde functies van de huid
zacht en doelgericht kunnen ondersteunen met
een 30-dagen schoonheidsprogramma! Een
veelomvattend boekwerk over schoonheid,
welzijn en innerlijke balans.

Wolterinck's World Style + Life is zo’n boek om
op de koffietafel neer te leggen. Iedereen kijkt
en leest er graag in. Het boekwerk gaat over
ontwerper en levenskunstenaar Marcel
Wolterinck en is geschreven door Alexander
Haje met fotografie van Sigurd Kranendonk en
Karen Kaper. Marcel Wolterinck, die twintig jaar
geleden met zijn vrouw Anja een bloemenzaak in
Laren begon, is inmiddels een internationaal
erkende ontwerper en interieurstilist. In tekst en
beeld krijg je een unieke visie op zijn werk en
leven. Style bestaat niet zonder Life, Life niet
zonder Style. De eigenzinnige ontwerpen van
Wolterinck bepalen zijn beeld naar de buitenwereld, maar de mens Wolterinck is zeker zo
belangrijk. Kunst, koken, antiek, boeken, wijnen,
maar vooral zijn gezinsleden inspireren en motiveren de ontwerper om nieuwe dingen te bedenken en maken. Voor Style fotografeerde Sigurd
Kranendonk door Wolterinck ontworpen interieurs. Met veel gevoel voor compositie, kleur,
licht en verstilling legde hij de kenmerkende
sfeer en details vast. Voor Life fotografeerde
Karen Kaper de dynamische leefwereld en passies van Wolterinck. Zij portretteerde hem onder
meer op vakantie met vrouw en kinderen. Voor
een voorproefje kijk je op www.wolterinck.com.

‘Blaauw’ door Hans van Walbeek, Willemijn van
Benthum, Will Janssen, receptuur Ron Blaauw,
Joyce Huisman e.a., Uitgeverij Inmerc, € 79,95,
ISBN 978 90 6611 945 1.

‘Harry Potter en de school der wijzen’ van
Jorgen Gaare en Oystein Sjaastad. A.W. Bruna
Uitgevers, € 16,95, ISBN 978 90 229 9392 7.

‘Gordon Ramsays – Spelen met vuur’ van
Gordon Ramsay, A.W. Bruna Uitgevers,
€ 19,95, ISBN 978 90 229 9422 1.

‘Pure schoonheid, het Dr.Hauschka concept’
van Susan West Kurz, Uitgeverij Christofoor,
€ 24,90, ISBN 978 90 6238 879 0.

‘Wolterinck’s World Style+Life’ van Alexander
Haje, Tirion Uitgevers BV, € 69,96,
ISBN 978 90 439 1122 1.

501 Natuuwonderen

Blaauw

Niet alleen bekende foto’s van bijvoorbeeld de
Grand Canyon maar ook onbekende schoonheden als het Spaanse Coto Doñana zijn in dit
prachtige boek te vinden. Niet voor niets kreeg
het de naam ‘501 Natuurwonderen’ mee. De
natuurplekken die in dit waardevolle boekwerk
zijn opgenomen, roepen bij elke enigszins reisbeluste lezer wel een verlangen op om weer op
reis te gaan. Maar niet alleen reizigers, ook
iedereen die nieuwsgierig is naar de ontelbare
schatten van de aarde kunnen van dit boek
genieten. Schitterende foto’s! Geteisterd door
de wind, uitgesleten door het water, verkoold
door de zon… intrigerende formaties door de
natuur gevormd. Bergen en kloven, hoogvlaktes, woestijnen, binnenmeren en watervallen,
nationale parken en eilanden: 501 Natuurwonderen maakt je bewust op wat voor een
prachtige aarde wij leven.
Tulp Magazine mag ‘501 Natuurwonderen’
weggeven. Wil jij winnen? Mail dan voor 10 mei
2008 waarom jij dit boek graag wilt lezen aan
actie@tulpmagazine.nl. Over de uitslag wordt
niet gecorrespondeerd.

‘501 Natuurwonderen’ van David Brown,
Jackum Brown en Cathy Lowne, Kosmos
Uitgevers, € 22,50, ISBN 978 90 215 2117 6.
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