Uitgekeken
& Uitgelezen

Omschrijving:
Titel: 
Ik wil jou(w) baby!
Sara Visser leeft haar droom. Ze runt
Hoteldebotel, een hotel dat loopt als een
Auteur:
Wendy Louise
tierelier, heeft de leukste familie op aarde
Genre:
roman
en geniet van avondjes stappen met haar
chicas. Achter haar schaterlach, schuilt echter
Uitgever: Wens Boeken
een groot verdriet. Sara wil niets liever dan een
Website: wensboeken.nl
kindje krijgen. Maar die mannen … hou op, schei
ISBN:
978-90-8290-870-1
uit! Met haar dertigste verjaardag op de loer,
voelt ze de tijd dringen. Ze gooit het roer om en
Prijs:
€ 9,95
vertrekt naar Mallorca. Daar probeert ze stiekem
zwanger te raken van haar beste vriend. Zal haar
grootste wens uitkomen, zonder dat Alejandro het
geheim ontrafelt? Of laat de woest aantrekkelijke Flamencogitarist Joaquin Sara’s plan mislukken? Voel het verdriet op de momenten
dat Sara worstelt met leugens en bedrog. Lach met haar mee tijdens de hilarische momenten. Valt Sara voor Alejandro (of toch
Joaquin?) en schreeuwt ze van de daken: Ik wil jou, baby! Of blijft ze het masterplan volgen en denkt ze stilletjes: Ik wil jouw baby…

Welke films en boeken leuk zijn
voor onderweg en op de camping?
Campinglife magazine weet wel
welke je het beste mee kunt nemen!

Omschrijving:
Rikkie is eigenlijk een mus, maar hij is van jongs af
aan opgevoed door ooievaars. Zodoende denkt
hij dat hij er zelf ook een is. Op een dag hoort
hij de waarheid en kort daarna begint zijn familie
zonder hem aan de trektocht naar Afrika. Maar
Rikkie is eigenwijs: hij reist de anderen achterna,
om te bewijzen dat hij toch echt een ooievaar is.
Onderweg sluit hij vriendschap met Olga, een nogal
groot dwerguiltje, en Kiki, een vrolijke parkiet met
hoogtevrees. Samen
reizen de drie verder naar
het zuiden. De vraag is
wanneer Rikkie eindelijk
zal inzien dat hij geen
piepklein ooievaartje is
maar een machtige mus...

Omschrijving:
Broers zijn súpervervelend.
En zussen zijn mega irritant.
Ze zijn saai, zeurderig en je
wordt zo moe van ze... Hoewel,
soms maken ze je ook aan het
lachen, helpen ze je en zijn ze
heel moedig. En mis je ze als ze
weg zijn. Zijn broers en zussen
dan misschien, héél misschien,
toch wel oké? Dit boek is van
twee kanten te lezen!

Titel: 

Broer & Zus,
omkeerboek

Auteur: 	Rocio Bonilla
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Titel: 

R
 ikki de Ooievaar

Duur:

85 minuten

Uitgever:

Just4Kids

Website:

just4kids.nl

Prijs:

€ 7,99

Genre:

prentenboek 3+

Uitgever:

De Vier Windstreken

Website:

vierwindstreken.com

ISBN:

978-90-5116-675-0

Prijs:

€ 14,95

Titel: 

F
 eline en de
bijzondere ontmoeting

Auteur:

Antje Szillat

Genre:

jeugdboek 10+

Uitgever:

De Vier Windstreken

Website:

vierwindstreken.com

ISBN:

978-90-5116-685-9

Prijs:

€ 14,95

Omschrijving:
Klavervierhoeve, leest Feline.
Die naam staat boven de deur
van het oude huis met de grote,
overwoekerde tuin. Hier gaan
haar vader en moeder een
dierenartspraktijk beginnen.
Ze zucht diep. Een klavertje vier hoort toch geluk te
brengen? Met flinke tegenzin begint Feline aan dit
nieuwe avontuur... Maar dan komt het geluk toch om
de hoek kijken. Feline ontdekt hoe mooi de tuin is,
en maakt daar kennis met de sprekende kater Paolo
uit Panama. Feline is de enige die met hem kan
praten, en ze blijkt als dierenfluisteraar heel goed
te kunnen helpen in de dierenkliniek! Feline en de
bijzondere ontmoeting is een hartverwarmend en
vrolijk verhaal met een snufje magie!

Titel:

 agboek van mijn
D
verdwijning

Auteur:

Camilla Grebe

Genre:

psychologische thriller

Uitgever:

Cargo

Website:

uitgeverijcargo.nl

ISBN:

9-789-403-1332-01

Prijs:

€ 19,99

Omschrijving:
Acht jaar geleden vond
Malin Brundin in het bos het
skelet van een meisje. Nu is
ze politieagente en wordt
deze cold case opnieuw
geopend. Samen met
profiler Hanne Lagerlind en
inspecteur Peter Lindgren
probeert ze de moord op
te lossen. Hanne doet haar
best haar beginnende dementie te verbergen door
nauwgezet een dagboek bij te houden over alles wat ze
zou kunnen vergeten. Dan verdwijnen zowel Peter als
Hanne. Hanne wordt volledig uitgeput en uitgedroogd
teruggevonden, ze heeft geen idee wat er met haar is
gebeurd en haar dagboek is verdwenen. Peter wordt
nog steeds vermist. Wanneer vervolgens het lichaam
van een vrouw wordt gevonden op dezelfde plek waar
ooit de overblijfselen van het meisje lagen, wordt
duidelijk dat deze twee moorden en Peters verdwijning
met elkaar te maken hebben.
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