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Lek k er vies is een vrolijk boek over (bijna)
alles w at uit je lijf komt: oorsmeer, snot,
spuug en nog veel meer.

Links

Contact

Lachen om wildplassers,
neuspeuteraars, wrattenkoppen,
scheetkampioenen en veel meer

Hoe vaak laat jij een boer... of een
scheet? Ben jij een knetterfabriek? I n ieder
geval is iedereen een slijmbal, w ant overal zit
slijm. I n je neus, je keel, je maag, je darmen.
P ies is gezond, zeggen sommigen en drinken
elke dag een glaasje pies. Hmmmm... lekker
of vies?

<<<< AP P AP P AP P AP P >>>>
Een (gratis) AP P bij Lekker vies, voor de
iP hone. M et een paar lekker vieze spelletjes.
W ie w eet w ord je kampioen drollen vangen
(nieuw e sport voor de olympische
spelen). K lik HI ER !

http://viesologie.nl//Start.html
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L ekker vies - nu nog
viezer
Tekst: Ditte Merle
Tekeningen : Georgien
Overw ater
Vormgeving: Steef
L iefting

http://viesologie.nl//Start.html
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Ditte Merle & Georgien Overwater

Ditte M erle schrijft over m ens en dier. Lek k er vies is
haar favoriete boek .
Al dat spul uit haar lijf vindt ze hartstik k e
interessant.

Links

Contact

Lachen om wildplassers,
neuspeuteraars, wrattenkoppen,
scheetkampioenen en veel meer

W aarom heb je oorsm eer, zw eet en snot? W at
gebeurt er als je het niet zou hebben? Ze w il alles
w eten over w ratten, stink luchtjes, huidschilfers,
versgebak k en drolletjes... Zo begon haar studie in
de viesologie: de w etenschap van lek k er vieze
dingen. En ze is nog lang niet uitgestudeerd!
Daarom ligt er nu een nieuw e Lek k er vies. Het boek
dat ze in 1998 schreef, heeft ze uitgebreid m et een
nieuw e berg viezigheid: vijftig nieuw e,
viesologische anek dotes over m ensen en dieren.
Georgien Overw ater m aak te er vrolijk e tek eningen
bij. Elk e bladzij is anders en er valt van alles te
ontdek k en. Georgien heeft veel lek k er vieze
grapjes bedacht.

http://viesologie.nl//DitteMerle-en-GeorgienOverwater.html
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Lek k er vies is een lek k er dik boek boek van 120 pagina's.
Dit zijn de hoofdstuk k en:

Contact

Lachen om wildplassers,
neuspeuteraars, wrattenkoppen,
scheetkampioenen en veel meer

Lek als een zeef - Scheet van de w eek - Oorsm eer - W ildplassen W alm uit je m ond - P ulk en aan je vel - Slijm in je snotlap K nallende k ots Schilfers & roos - Blafhoest - Dik k e drol - P uistenk op - K am pioen
boeren Bullebak -Tranen m et oogprut - Eelt & blaren - Spuugzat R acepoep Bolhoedw rat - Zw eetk ak k ies - Lek k er vies doen - Lek k er vies op
internet
L an g l ev e de v i esol ogi e - Tr efw oor den l i jst - An der e boek en v an Di tte Mer l e

http://viesologie.nl//Inhoud.html
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W il je meer w eten over Ditte M erle
en haar boeken?
w w w .dittem erle.nl
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Lachen om wildplassers,
neuspeuteraars, wrattenkoppen,
scheetkampioenen en veel meer

Het boek W ild verliefd:
w ildverliefd.w ordpress.com
Kriebelbeestjes:
w w w .k riebelbeestjes.nl
W il je meer w eten over Georgien

Overw ater,

haar tekeningen en boeken?
w w w .leesplein.nl/ LL_plein.php?
hm =2& sm =1& id=528

http://viesologie.nl//Links.html
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Het m ailadres van Ditte M erle:

Links

Contact

Lachen om wildplassers,
neuspeuteraars, wrattenkoppen,
scheetkampioenen en veel meer

info [apenstaart] dittem erle.nl

Het m ailadres vanGeorgien Overw ater:
gigege [apenstaart] freeler.nl

http://viesologie.nl//Contact.html
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