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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.
Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig. Steeds vaker zoekt ze de rust op van het eiland
dat haar grootvader haar heeft nagelaten. Op deze betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun financiële situatie
een stuk minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier om een faillissement van het bedrijf van haar man te voorkomen is door het wilde land op het eiland van haar grootvader te ontwikkelen en te
verkopen. Caro is gedwongen haar leven, haar huwelijk en zichzelf onder de loep te nemen en te bepalen wat werkelijk belangrijk is.
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie worden à la Twilight en Harry Potter. [...] Als je Twilight goed vond, zul je hier zeker ook van genieten, ongeacht je leeftijd.' - www.fanbolt.com 'Volgens
MTV News zou Ik ben Nummer Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen worden. Dit is ook echt iets voor fans van De hongerspelen. Maar laat je niet door de Young Adult vergelijkingen weerhouden. Ik ben
Nummer Vier hield ook mij van het begin tot het einde in zijn greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie in 5 woorden samenvatten:HET BESTE BOEK TER WERELD.GEEF MIJ HET VERVOLG
NU.VET VET VET VET VET.' - www.kidliterate.com
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze zich geen moment en grijpt het eerste het beste voorwerp om hem voor het hoofd te slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot
haar doordringen, beseft ze dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te vluchten en regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het hof van Brightwell. Daar vangt Olivia, die door
het trauma niet meer kan spreken, een geheim gesprek op tussen de heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de hoogte is van informatie die zijn reputatie kan schaden en stelt
haar aan als gouvernante om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste bedreiging, maar juist zijn redding blijkt te zijn. Na
Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische thriller die speelt in de Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart
ophalen aan De stille gouvernante!
This compendium of everything thats new in cars and trucks is packed with feedback from Canadian drivers, insider tips, internal service bulletins, and confidential memos to help the consumer select whats
safe, reliable, and fuel-frugal.
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af. Judith, midden dertig en single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is de droom van iedere schoonmoeder. Ze leren
elkaar kennen en Judith geniet met volle teugen van de aandacht van deze charmeur, die zich volledig op haar richt. Toch begint ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn voortdurende liefdesbetuigingen
en aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van kwaad tot erger als hij van geen ophouden weet. Het gaat steeds slechter met
Judith, wat Hannes liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie volgt en op onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse liefdesgeschiedenis verandert in een
psychothriller die Stephen King de koude rillingen zou hebben bezorgd.
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.
Vier verhalen die een sinistere inslag en een verrassende wending aan het slot gemeen hebben
Launched 35 years ago, the 2007 edition of the New Cars and Minivans has been restyled to present more current information in a user-friendly manner. This guide tells you when to buy, sell, or hold onto a
vehicle and why price rarely guarantees reliability (beware of 'luxury lemons'). Hard-nosed ratings, true fuel-consumption figures, and which safety features are unsafe, are all found in this year_s guide, as
well as: Dealer markups for each model; cutting the freight fee The best and worst options; whose warranty is the best Which 2006s are butter buys than a 2007 Sample compliant letters that work
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HYBRID, ELECTRIC AND FUEL-CELL VEHICLES, Second Edition, covers the cutting-edge technology and technology that are revolutionizing today's automotive industry.
Author Jack Erjavec combines in-depth industry expertise with an engaging, reader-friendly style, providing extensive detail on new and upcoming electric vehicles, including
hybrids in production today and the fuel cell vehicles of tomorrow. Expansive coverage ranges from basic theory related to vehicle construction, electricity, batteries, and motors,
to the political and social impact of these high-profile vehicles. In addition to up-to-date, highly accurate technical information on vehicles available today—including service
procedures and safe shop practices—the text provides an informed look into the future with material on vehicles currently under development. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
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.
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.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met speelse illustraties in kleur en zwartwit. Vanaf ca. 9 jaar.
For the first time in one volume, Phil Edmonston, Canada’s automotive “Dr. Phil,” covers all used vehicles, packing this guide with insider tips to help the consumer make the
safest and cheapest choice possible from cars and trucks of the past 25 years.
Take a journey of faith with Paul Atkinson, a self-sworn loner, former covert operative for the Pentagon and Army Ranger. Wanting to live out a life of solitude, Paul moves to beautiful northern
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Georgia near the town of Dahlonega with a desire to leave his past behind and to live quietly in the rural mountain area he had chosen while in the army. However, with the coaxing of a
Christian family, a caring community and a beautiful woman, Paul begins to find faith and love. But, will he hold onto it all? Tragedy strikes when Paul learns of his brother’s suicide in a jail cell
in Dallas, Texas. His newfound faith in God is crushed, his desire for love and family fades, and Paul turns his back on all. In the midst of the turmoil, Paul is lured back into his covert unit and
into a political firestorm that could cost him his life, the life of a controversial foreign leader and the life of the American President. Will Paul survive and find hope again?
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.
Step-by-step instructions for repair and maintenance of all 2001 thru 2012 GM 6.6L Duramax diesel engines. Included in the Duramax Diesel Engine Techbook are these topics: --Tools and
equipment --Troubleshooting --Diagnostic Trouble Codes (DTCs) --Routine Maintenance --Engine repairs and overhaul --Cooling system --Fuel and engine management systems --Electrical
system --Emissions control systems
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram Botermans vindt
zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer
dan maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert Bram Sproet op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens plan. Dat
overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in handen van het lot te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij
zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist worden.
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand van de levens van 12 zeer succesvolle mensen zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen om je dromen waar te
maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en hoe je ook bent, het is nooit te laat om van je leven een succes te maken. Als je dat doet, zal je ontdekken wie je bent en waarom je hier bent!
In dit boek komen succesvolle zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen aan bod. Zij kregen het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te maken door geloof in
eigen kunnen en zonder vrees de wereld tegemoet te treden. Rhonda Byrne, die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar eigen verhaal.

Steers buyers through the the confusion and anxiety of new and used vehicle purchases like no other car-and-truck book on the market. “Dr. Phil,” along with George Iny and the
Editors of the Automobile Protection Association, pull no punches.
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