Nieuw boek verschenen van Frieda Hiemstra uit Westergeest
Met trots kunnen wij u melden dat wij Frieda Hiemstra uit Westergeest hebben
gecontracteerd. Haar boek met als titel Thijsie is sinds kort in de verkoop. Wij laten u dit
weten omdat dit boek ongetwijfeld uw belangstelling zal wekken.
Frieda Hiemstra is van harte bereid om haar werk bij u te presenteren. Zij kan zich
binnenkort per email, telefoon of d.m.v. een bezoekje bij u melden.
Wij stellen het op prijs als u even wat tijd voor haar kunt vrijmaken. We bevelen haar boek
van harte bij u aan, en we hopen dat u er een gepaste aandacht aan wilt besteden.
Meer informatie: info@boekscout.nl. U kunt zich ook rechtstreeks tot de auteur wenden:
friedahiemstra@hotmail.com

De flaptekst:
Dit prentenboek is gemaakt om gewoon voor te lezen, maar
kan ook gebruikt worden om orgaantransplantatie
bespreekbaar en begrijpelijk te maken. Thijsie en zijn vrienden
lijken gewone jongens, maar kunnen ook gezien worden als het
hart en de longen. Net als het hart en de longen, kunnen de
jongens niet zonder elkaar. Als Thijsie zijn schroefje verliest,
moet hij een nieuw schroefje. Dat is nog niet zo makkelijk, want
je moet wel het juiste schroefje vinden. Bij een transplantatie
moet ook de juiste match gevonden worden.

De gegevens:
titel:

Thijsie

auteur:

Frieda Hiemstra

aantal pagina's:

32

geïllustreerd:

ja

uitvoering/formaat:

paperback A5

ISBN:

978-94-0223-214-1

vaste prijs:

€ 14.99

Over Boekscout.nl:
Boekscout.nl is een uitgeverij in de printing-on-demand-markt. Wij geven boeken uit van
auteurs die vaak aan het begin staan van hun carrière. Ons concept maakt het mogelijk om
boeken in kleine oplagen tegelijk te realiseren. Daardoor zijn wij in staat de verborgen
talenten in Nederland en België op te sporen en hun een kans te geven zich verder te
ontplooien.
Mocht u vragen hebben over de auteur of over haar boek, dan is uw emailtje van harte
welkom: info@boekscout.nl.
Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

