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A guide to more than 300 makes and models of used vehicles, covering model descriptions, fuel economy estimates,
recall and service histories, price guidelines, repair costs, and warranties.
A little girl comes to live in his uncle's lonely house and discovers a boy, her handicapped cousin and a mystery of a
locked garden.
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Andra (13, ik-persoon) mag met haar beste vriendin Selina en haar ouders mee naar de camping in Italië. Maar wordt het wel leuk, nu Veerle
ook meegaat en een van de jongens opdringerig wordt? Vanaf ca. 13 jaar.
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere bij leggen? Lees van alles over soorten
bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf
ca. 9 t/m 12 jaar.
2003 Complete Guide to Used CarsConsumer Guide Books Pub
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.
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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.
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Elias (13, ik-persoon) is al zijn jarenlang erg ziek. Hij kan alleen beter worden door een donorhart. Eindelijk is het zo ver... Als Elias na de
operatie wakker wordt, staat een onbekende jongen naast zijn bed. Hij heet Boyd en is net overleden. Het lijkt alsof Elias de enige is die Boyd
kan zien. Vanaf ca. 12 jaar.
?????. ??????????; ??????????.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met een touw, proberen met Siepie in de poppenwagen te gaan
wandelen, vieren Siepies verjaardag en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In oblong formaat met kleurrijke tekeningen.
Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Mila kan niet wachten: vandaag mag ze voor het eerst naar school! Mila woont soms bij mama en soms bij papa. Vandaag brengt papa haar
weg. Maar waarom treuzelt hij toch zo? Prentenboek met illustraties in warme kleuren. Vanaf ca. 2,5 jaar.
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