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Each Haynes manual provides specific and detailed instructions for performing
everything from basic maintenance and troubleshooting to a complete overhaul of the
machine, in this case the Kia Sorento, model years 2003 through 2013. Do-ityourselfers will find this service and repair manual more comprehensive than the
factory manual, making it an indispensable part of their tool box. A typical Haynes
manual covers: general information; troubleshooting; lubrication and routine
maintenance; engine top end; engine lower end; primary drive, clutch and external shift
mechanism; transmission and internal shift mechanism; engine management system;
electrical system; wheels, tires and drivebelt; front suspension and steering; rear
suspension; brakes; body, and color wiring diagrams. An index makes the manual easy
to navigate.
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.
Offers standard prices for cars, pickups, sport utilities, and vans, as well as detailed model
histories, certified used vehicle information, and buying advice.

Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen plaatsje, gebeuren er
geheimzinnige dingen. Volgens een oude voorspelling moeten Thomas en zijn jongere
broers en zussen als 'De Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 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.
Traditional Chinese Edition of [Sandworm: A New Era of Cyberwar and the Hunt for the
Kremlin's Most Dangerous Hackers]
Kia Sorento, '03-'13Haynes Manuals N. America, Incorporated
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.
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