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OMSCHRIJVING

Een feelgood roman, waarin tranen worden afgewisseld met hilarische lachbuien. Liefde, vriendschap,
drama, seks en een kinderwens komen aan bod in deze pageturner. Setting: Mallorca en Amsterdam.Sara
Visser leeft haar droom. Ze runt Hoteldebotel, een hotel dat loopt als een tierelier, heeft de leukste familie
op aarde en geniet van avondjes stappen met haar chicas. Achter haar schaterlach, schuilt echter een groot
verdriet. Sara wil niets liever dan een kindje krijgen. Maar die mannen … hou op, schei uit!Met haar
dertigste verjaardag op de loer, voelt ze de tijd dringen. Ze gooit het roer om en 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 …
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Daarna vraagt Ik wil jouw auto kopen u om de informatie aan te vullen met details zoals de
kilometerstand, staat van de auto en overige opmerkingen.

Snel & gratis van jouw auto af. Dus jij denkt "ik wil mijn auto kwijt", maar wel snel en zonder er voor te
betalen. Gelukkig ben je niet de enige!

Ik begrijp precies hoe je je voelde en waarom je het deed maar ik geloof niet dat jouw baby te vergelijken
is met die van TS. Die baby wil wel gedragen worden en ...
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IK WIL JOU(W) BABY!

Lees verder...
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