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De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en
nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim
hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de
revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren.
Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even
oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze
gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is
een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die
vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
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.
This book covers British car electrical systems from 1950 to 1980. Particular
emphasis is placed on the Lucas, Smith and SU components that were
ubiquitous in British cars of the period. Each major system is given its own
chapter, providing theory, component parts and full system operating
explanations. Modifications are suggested for those wishing to bring performance
and reliability up to more modern standards. Fault-finding charts, cross
referenced to the appropriate pages in the book, are provided throughout.
In Gezonde huid van binnenuit laat Dr. Whitney Bowe zien dat een gezonde huid
niet iets oppervlakkigs is. Ze legt op verhelderende en toegankelijke wijze uit dat
het spectrum van huidaandoeningen - van hardnekkige acne en rosacea tot
psoriasis, eczeem en vroegtijdige veroudering - uitingen zijn van
onregelmatigheden die hun oorsprong vinden in de darmen. Lasers, scalpels,
crèmes en behandelplannen kunnen niet de gezonde, stralende huid garanderen
die we allemaal willen hebben. Dr. Whitney Bowe richt zich daarom op het
microbioom - de complete verzameling van micro organismen die op en in ons
lichaam wonen en via de hersenen met de huid 'spreken' - en benadrukt het
verband tussen slaap, stress, eetpatroon, de maag-darmgezondheid en de
gezondheid van je huid. Gezonde huid van binnenuit bevat een eenvoudige
uitleg van de wetenschap, praktische doe-het-zelf-huidverzorgingstips en een
21-daags programma dat je leven zal veranderen.
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.
Internal Audi ManualIICA Biblioteca VenezuelaAutocarClassic British Car Electrical
SystemsYour Guide to Understanding, Repairing and Improving the Electrical Components
aVeloce Publishing Ltd
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards.
Met het stijgen van de jaren steken allerhande existentiële vragen de kop op. Was dit het nou?
Draaide het allemaal om bezittingen? Om het veranderen van de wereld? Wat heb ik eigenlijk
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bereikt en wat laat ik straks na? Toen Michael Kinsley op zijn vijftigste werd gediagnosticeerd
met de ziekte van Parkinson, zag hij zich plotseling gedwongen na te denken over vragen
waarmee hij liever pas dertig jaar later was geconfronteerd. Soms voelde hij zich 'een gids die
door zijn generatie vooruit is gestuurd om rond zijn vijftigste te ervaren wat anderen rond hun
zestigste, zeventigste of tachtigste zullen meemaken'. Zijn gedachten over leven, dood,
dromen, ambities, slagen, falen, geld, macht en roem boekstaafde hij met een meesterlijke
mengeling van tegendraadse humor en ernst in zijn verrassende Ouderdom. Een gids voor
beginners. Want waarom zou je pas gaan nadenken over de dingen die het leven betekenis
geven als je de eindstreep nadert? Opgewekt trekt Kinsley ten strijde tegen de
vergankelijkheid, waarbij hij van zijn handicap zijn wapen maakt. Als je dan toch door het lot
getart wordt, kun je er tenslotte maar beter iets betekenisvols mee doen. Ouderdom is een
boek dat niet alleen iedere pensioengerechtigde gelezen moet hebben. Het biedt ook jongere
lezers een dosis geestkracht, troost en humor die de generaties overstijgt.
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.
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.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted
charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and
mobile entertainment issues and trends.
1927. Italië is in de greep van de fascistische dictator Mussolini. De broers Luca en Berio
werken als trapezewerkers in een klein, rondreizend circus. Ze verloren hun moeder in de
oorlog en wonen nu bij goochelaar Veronica. Dan komt de jonge fotografe Yuna in hun leven
en verandert alles. Vanaf ca. 13 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.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en
een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd
van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn
literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie
verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke
vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend
nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
"A guide to the press of the United Kingdom and to the principal publications of
Europe, Australia, the Far East, Gulf States, and the U.S.A.
Do you want to develop a solid understanding of Swedish and communicate
confidently with others? Through authentic conversations, vocabulary building,
grammar explanations and extensive practice and review, Complete Swedish will
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equip you with the skills you need to use Swedish in a variety of settings and
situations, developing your cultural awareness along the way. What will I achieve
by the end of the course? By the end of Complete Swedish you will have a solid
intermediate-level grounding in the four key skills - reading, writing, speaking and
listening - and be able to communicate with confidence and accuracy. Is this
course for me? If you want to move confidently from beginner to intermediate
level, this is the course for you. It's perfect for the self-study learner, with a one-toone tutor, or for the beginner classroom. It can also be used as a refresher
course. What do I get? -18 learning units plus verbs reference and word glossary
and revision section -Discovery Method - figure out rules and patterns to make
the language stick -Teaches the key skills - reading, writing, listening, and
speaking -Learn to learn - tips and skills on how to be a better language learner
-Culture notes - learn about the people and places of Sweden -Outcomes-based
learning - focus your studies with clear aims -Authentic listening activities everyday conversations give you a flavour of real spoken Swedish -Test Yourself
- see and track your own progress *Complete Swedish maps from Novice Low to
Advanced Low level proficiency of ACTFL (American Council on the Teaching of
Foreign Languages) and from A1 Beginner to B1/B2 Upper Intermediate level of
the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
guidelines. The audio for this course can be downloaded from the Teach Yourself
Library app or streamed at library.teachyourself.com. What else can I use to
learn Swedish? If you require an absolute Beginner course, you can try our Get
Started in Swedish Absolute Beginner course: 9781444175202 Rely on Teach
Yourself, trusted by language learners for over 75 years.
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