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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.
How to maintain your import car.
??????????:??????????????????????????????????????????.

Shows how to perform routine maintenance on Corollas and Tercels, and gives
practical advice on troubleshooting and working with the engine, electrical system,
transmission, brakes, and suspension
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.
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.

The Total Car Care series continues to lead all other do-it-yourself automotive
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repair manuals. This series offers do-it-yourselfers of all levels TOTAL
maintenance, service and repair information in an easy-to-use format. Each
manual covers all makes format. Each manual covers all makes and models,
unless otherwise indicated. :Based on actual teardowns :Simple step-by-step
procedures for engine overhaul, chassis electrical drive train, suspension,
steering and more :Trouble codes :Electronic engine controls
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.
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.
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.
1982 Imported Cars & Trucks Tune-up Mechanical Service & Repair1981 Imported Cars &
Trucks Tune-up Mechanical Service & RepairChilton's Import Car Manual 1980-1987Chilton's
Toyota Corolla 1970-87 Repair ManualChilton Book Company
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