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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.
Welk dier ritstelt in de bladeren, en waarom rent de muis gauw weg? Trek maar aan de
schuifjes, dan zie je ook wat de hond opgraaft in de tuin. Vierkant hardkartonnen
prentenboek met kleurrijke illustraties, tekst op rijm en schuifelementen. Vanaf ca. 1,5
jaar.
Bentley Publishers is the exclusive factory-authorized publisher of Volkswagen Service
Manuals in the United States and Canada. In every manual we provide full factory repair
procedures, specifications, tolerances, electrical wiring diagrams, and lubrication and
maintenance information. Bentley manuals are the only complete, authoritative source of
Volkswagen maintenance and repair information. Even if you never intend to service your car
yourself, you'll find that owning a Bentley Manual will help you to discuss repairs more
intelligently with your service technician.
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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Na een verbroken relatie gelooft Saoirse (17) niet meer in de liefde. Maar dan komt ze
op een eindexamenfeest Ruby tegen. Zij daagt haar uit om samen de zomer door te
brengen zonder eeuwige liefde en gebroken harten. Klinkt als een perfect plan, maar
werkt het ook? Vanaf ca. 15 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.
Volkswagen PassatService Maual 1990, 1991, 1992, 1993 - 4-Cylinder Gasoline
Models Including Gl and WagonBentley Pub
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.
Lees het verhaal van het joodse meisje Anne Frank dat in de Tweede Wereldoorlog moest
onderduiken. Ook het grotere verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolging
wordt verteld. Met ruim honderd foto's in zwart-wit en andere illustraties. Vanaf ca. 10 t/m 14
jaar.
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