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Uitleg over het opslaan en afspelen van muziek, video's en foto's en de online muziekwinkel iTunes. De auteurs behandelen
natuurlijk ook podcastings: digitale radiostations die beluisterd kunnen worden met de iPod. Tevens besteden ze aandacht aan
accessoires zoals luidsprekers en afstandsbedieningen. Er zijn hoofdstukken over de verschillende generaties iPods, iTunes en
afspeellijsten.
Covering New York, American & regional stock exchanges & international companies.

Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man
en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord.
Maar als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een
rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder
van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht...
Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman,
Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.'
Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
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.
Wilde bijen paradealles wat je over bijen wilde weten
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.
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