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'Meesterlijk boek, met wonderlijk veel plezier gelezen.’ DWDD
Vlak voordat zijn vriendin hem verlaat, krijgt journalist Lex
Boon een afscheidscadeau: een ananasplant van IKEA. Al snel
raakt hij gefascineerd door de vrucht, die een geschiedenis
heeft die teruggaat tot Columbus. Als hij in de krant leest dat
boze ananasboeren in Thailand hun oogst op de snelweg
dumpen, stapt hij in het vliegtuig om de zaak grondig te
onderzoeken. Wat volgt, is een wereldwijde zoektocht naar
ananasverhalen.
Zo vindt Boon de uitvinder van de pizza Hawaï, gaat hij op
zoek naar het ananaslaboratorium waar de ‘extra zoete
ananas’ werd gecreëerd, belandt hij in een achttiende-eeuws
Schots ananaskasteel en is hij te gast op een ananascongres
in Costa Rica. En het liefdesverdriet? Dat ebt na de vele
reizen, opzienbarende avonturen en tal van onverwachte
ontmoetingen langzaam weg.
De pers over Lex Boon
‘Boons stijl, geestig en speels, maar op een prettige manier ook nuchter, doet denken aan het werk
van Bill Bryson.’ NRC Handelsblad
‘Ik wist niet dat non-fictie over ananas zo’n pageturner kan opleveren. […]Geef de thermostaat een
flinke slinger, neem er een stuk ananas bij, sla dit boek open en de zon begint te schijnen.’ de
Volkskrant
‘Schitterend verhaal, schitterende man, schitterend boek.’ Het Parool
‘Een medicijn tegen liefdesverdriet.’ Trouw
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are areader who likes to download ananas Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle
or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity
of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now
possible to get ananas Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading ananas Pdf? You may think better just to
read ananas Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read ananas electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, ananas Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download ananas Pdf to
read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download ananas Pdf from our online library.
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