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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.
VW Polo Petrol & Diesel Service & Repair Manual2002 to 2005Ashgate Publishing, Ltd.

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.
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.
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.
Includes names from the States of Alabama, Arkansas, the District of Columbia,
Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South
Carolina, Tennessee, Texas and Virginia, and Puerto Rico and the Virgin Islands.
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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.
Hatchback, including special/limited editions. Does NOT cover features specific to Dune
models, or facelifted Polo range introduced June 2005. Petrol: 1.2 litre (1198cc) 3-cyl &
1.4 litre (1390cc, non-FSI) 4-cyl. Does NOT cover 1.4 litre FSI engines. Diesel: 1.4 litre
(1422cc) 3-cyl & 1.9 litre (1896cc) 4-cyl, inc. PD TDI / turbo.
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