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Keep a veteran mechanic at hand with this updated version of the best-selling manual for
Harley-Davidson owners who want to hop up their machines. Created with the weekend
mechanic in mind, this comprehensive, illustrated guide clearly and concisely outlines 101
projects that will improve the power, handling, and ride of Evolution-engined Harley-Davidson
motorcycles. Drawing on years of hopping up and living with Evo-engined Big Twins and
Sportsters, author and Harley-Davidson technician Kip Woodring provides step-by-step
instructions for projects ranging from the basics of simple maintenance to the finer points of
altering gearing, upgrading ignition, and making the changes that make a bike unique.
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het
oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes en
lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke, gedetailleerde dwarsdoorsnedes
waarin gezocht en geteld moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
????:???????????????????????????????????????????
101 Harley-Davidson Evolution Performance Projects
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt
er allerlei mooie schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan wordt Berlage wakker!
Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934), met kleurenillustraties gebaseerd op zijn
werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel
tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
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Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn
leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13
jaar.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap
Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met speelse illustraties
in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 9 jaar.
????????????????????????????????????????????12??,??????????
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek voor de
bedreigde dieren. Een van hen is Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het
wordt een gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook journalisten en de
kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
Put a veteran mechanic on your bookshelf. From simple 15-minute jobs such as lubing
cables and bolting on new air cleaners to more advanced tasks such as cam changes
and swapping heads, this how-to guide offers carefully selected projects you can do in
a weekend. Color photographs guide you step-by-step through each performance
project. Explains why each project should be done and what performance gains you
can expect.
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