
Wereldsterren op CD
1Ox "Another Touch" by Dolf de Vries
Topmuzikant Dolf de Vries doet veel van zijn inspiratie op
in zijn 30m2 zeilboot en SK-sport motorjacht. Deze fervente
watersporter/muziekproducer is de "drijvende kracht" ach-
ter deze nieuwe internationale CD.

Georgie Fame, The Three
Degrees, Tavares, Johnny Logan,
Tony Hadley (ex Spandau Ballet),
Gary Brooker (Procol Harum) etc.

Zelden zijn er zoveel coryfeeen uit
de popmuziek op een CD uitge-
bracht. De CD Another Touch by
Dolf de Vries bevat jazzy/lounge
remakes van 11 tophits, zoals

"Sunny", "Me & Mrs. Jones", "Dirty 01' Man", "What's Another
Year", "Venus", "Heaven Must Be Missing An Angel" etc. uitge-
voerd door de originele artiesten. Dit maakt deze CD uniek in de
wereld. Zowel de songs als ook de artiesten zal iedereen direct
herkennen, terwijl de jazzy/lounge touch van deze wereldhits
verrast. Beluister fragmenten via: www.another-touch.com

Lezersactie Nautique:
Maak kans op een van de 10 gratis CD's "Another Touch"
by Dolf de Vries t.w.v. €17,99. Mail/schrijf naar: Readershouse-
Hearst, t.a.v.RedactieNautique, Pb. 9090, 1006 AB Amsterdam
/ nautique@readershouse.nl(o.v.v. "Another touch" en uw NAW-
gegevens). Deze actie is geldig tot aile 10 CD's zijn weggegeven.
U kunt de CD oak bestellen a €17,99 via www.another-touch.com
onder "Where to buy" / www.dolfdevriesmusics.nl/0515 55 98 88.
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1Ox Verrassende thriller
over zeilen en voorspellingen
De stormprofeet speelt zich af tijdens de jaarlijkse beroemde Sydney
Hobart Zeilrace (26 december Um 1 januari 2008). Deze verrassende
thriller combineert sterke psychologische spanningselementen met
spectaculaire actiescenes en heeft een sterke, maar ook kwetsbare
vrouw in de hoofdrol. Bovendien is het een van de weinige thrillers die
zich afspelen in de zeilwereld. In Zuid-Afrika ontmoeten hartsvriendin~
nen Petra Woods en Kirsten McKenzie Moses. Deze jongen zou een
ziener zijn, een profeet. Ais publiciteitsstunt voor de bank waarvan zij
de eigenaar is, besluit Kirsten hem mee terug te nemen naar Australie.
Moses doet drie voorspellingen: hij zal sterven in Australie, de schepen
die deelnemen aan de zeilrace van Sydney naar Hobart zullen vergaan,
en Petra en haar verloofde zullen uit elkaar gaan. Kustwacht Petra gelooft
er niet in, maar wanneer een stormfront op de oceaan langzaam maar
zeker richting Australie schuift, begint ze te twijfelen. Zal zijn profetie
bewaarheid worden en zijn de schepen in gevaar? Kirsten is aan boord

van een van die schepen. En als deze
ene voorspelling klopt, zullen de andere
twee dan ook uitkomen? Ais je ervan
overtuigd bent dat iemand de toekomst
kan voorspellen, is die overtuiging dan
voldoende om die voorspelling ook uit
te laten komen?
Hector MacDonald werd geboren in Kenya.
In 2000 brak hij wereldwijd door met zijn
debuut Het emotiespel (TheMind Game),
dat juichend werd ontvangen in de
pers. A. W Bruna Uitgevers, Paperback,
288 pagina's, ISBN: 978 90 229 93507
Verkoopprijs: € 19,95

3x Classic
Malts-set
Deze rekjes (€99,- p. stuk) met inhoud (Caoilla, 12 jaar oud,
Glen Elgin, 12 jaar oud en een fles Talisker, 10 jaar oud). am
het pakket compleet te maken ontvangen de winnaars ook
een boekje met allerlei wisky-
weetjes en N&T glazen. Een
superpakket voor de kerst.
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