
Ik ben niet kwijt...
Ik ben een

zwervend boek!
 Vind uit waar ik was

 Lees me!

 Stuur me weer 
   op reis!

 
Bezoek

www.bookcrossing.com 
en meld (anoniem) dat je

mij gevonden hebt. Je kunt
lezen  waar ik vandaan kom,

en wat anderen van mij
vonden, en je eigen

commentaar toevoegen.
Stuur me daarna weer op

reis: laat me ergens achter
of geef me door aan een

vriend!
En heb je zelf nog geschikte

zwerfboeken?

Mijn unieke nummer:
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