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Features recommendations and ratings on hundreds of small, medium, and large-sized cars based on quality, economy,
performance, and comfort standards, with judgments on crash protection, and assessments of available options
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Pinkeltje en Pinkelotje krijgen bezoek van twee vlinders uit Diergaarde Blijdorp. Ze vragen om hulp: in de dierentuin
worden midden in de nacht dieren losgelaten. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
The ultimate used car guide lists the best and worst used cars, summarizes the marketplace, shares advice on web
shopping, discusses author insurance, and shares tips on buying and selling. Original.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers catalogs.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world. The core belief
that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the driving
forces that will help make it better.
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.
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.
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.
Consumer Reports Used Car Buying Guide 2003
This trustworthy guide has step-by-step advice on used cars from selection to shopping strategies, vehicle inspection, negotiation
techniques, and closing the deal. Also includes details about all checks performances, and how to find a good mechanic.
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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