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Features country-by-country listings of long-, medium-, and shortwave stations by frequency, time, and language; an address book of worldwide TV stations; and maps of principal transmittor sites
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.
Wat is leven? Hoe zijn de planten, dieren en mensen ontstaan? Waarom leek jij ooit op een makreel? Allerlei vragen over de evolutie worden, soms op grappige wijze, beantwoord.
**** Cited in Sheehy and Walford. A core working tool for acquisitions librarians, reference librarians, and catalogers in public and undergraduate libraries, the Catalog is a list of recommended reference and
nonfiction books for adults, published quinquennially with annual supplements for the intervening years. The titles are classified by subject and include complete bibliographical data as well as descriptive and
critical annotations. This edition consists of 7,735 titles and 3,999 analytical entries. Some 4,000 additional titles will appear in the four supplements. In addition to the main classified catalog, there is a
comprehensive author, title, subject, and analytical index, and a directory of publishers and distributors. Annotation copyright by Book News, Inc., Portland, OR

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.
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.
In een vervallen gebouw komen drie meisjes bij bewustzijn. Eén van hen mag het huis niet levend verlaten. En ze moeten zelf kiezen wie... Bloedstollend!
Vol. for 1947 includes "A list of clandestine periodicals of World War II, by Adrienne Florence Muzzy."
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van hen is Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het wordt een
gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook journalisten en de kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
De wolventemmeropgejaagd
Beschrijving van het leven van de Duitse officier Hans-Georg Klamroth en zijn familie tijdens het nazisme en de Tweede Wereldoorlog, gereconstrueerd door zijn dochter op basis van het
familiearchief.
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.
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.
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
1952-54 include world-wide radio who's who.
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig overneemt. 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.
Voordrachten over het schrijverschap.
Jay (15) en zijn zus Johanna (14) ontdekken op weg naar school een nieuwe weg. Als ze daar van de heerlijke bramen eten gebeuren er vreemde dingen. Verhaal in korte zinnen en
gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 12 jaar.
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