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The most trustworthy source of information available today on savings and investments, taxes, money management, home
ownership and many other personal finance topics.
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.
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.
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.

Traditional Chinese Edition of [Sandworm: A New Era of Cyberwar and the Hunt for the Kremlin's Most Dangerous
Hackers]
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Wat is leven? Hoe zijn de planten, dieren en mensen ontstaan? Waarom leek jij ooit op een makreel? Allerlei vragen over
de evolutie worden, soms op grappige wijze, beantwoord.
Automotive NewsKiplinger's Personal Finance
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.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn elfde hoort hij dat hij een
tovenaar is. Dat verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
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.
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.
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.
Jay (15) en zijn zus Johanna (14) ontdekken op weg naar school een nieuwe weg. Als ze daar van de heerlijke bramen eten gebeuren er
vreemde dingen. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 12 jaar.
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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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