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OMSCHRIJVING

Hugh Warwick is gek op egels. Stapelgek! En hij is niet de enige. Egels blijken ware hartendieven te zijn.
Met de typisch Britse humor beschrijft hij zijn passie voor egels en belevenissen met hen. En dat zijn er
nogal wat. Nachtenlang zoekt hij naar die 'schattige' bolletjes, onderneemt hij levensgevaarlijke tochten,
maakt hij oncomfortabele vliegreizen, heeft hij mooie ontmoetingen met bijzondere egelliefhebbers en
geniet hij van de prachtige Engelse en Schotse natuur. Hij reist zelfs half China door, op zoek naar een
egel die zijn naam draagt. Volgens Warwick gaan egels de wereld redden. Met hun grappige uiterlijk en
hun aantrekkingskracht zorgen zij ervoor dat mensen de natuur opnieuw gaan waarderen en beschermen.
Warwick vertaalde zijn passie in dit hartverwarmende boek. Zijn dagelijkse observaties, wetenschappelijke
feitjes en welhaast filosofische bespiegelingen werken aanstekelijk. Hugh Warwick is een Britse ecoloog.
Tegenwoordig werkt hij als schrijver, journalist en televisiemaker.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Aan sommige soorten worden mineralen toegevoegd die de tegel sterker maken en door een glazuurlaag
op de tegels aan te brengen ... Look-a-like tegel. Gek op de ...

Bekijk deze pin en meer op Gekke tegels van Streker Tegelhuis. Meer bekijken. Inspire Me - A collection
of inspirational tile projects.

Het is niet makkelijk om je eerste liefde mee te vragen op een date. Daarom neemt de populaire rapper
Yes-R dat voor zijn rekening. Yes-R gaat langs bij verliefde ...
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