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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.
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.
Drawing from the knowledge and expertise of more than 70 contributing international experts, Diseases and Disorders of the Orbit and Ocular Adnexa thoroughly covers the state of the art in orbital and
periocular disease from the perspective of a variety of specialties. Clearly written and profusely illustrated, it covers the clinical presentation, pathophysiology, natural history, and management alternatives of
disease processes affecting the orbit, eyelids, lacrimal system, and upper face. With a singular focus on the diagnosis and management of orbital and ocular adnexal disease, this authoritative text gives you
the information you need to excel both in practice and on exams in the specialty of ophthalmic plastic and reconstructive surgery. Offers an in-depth and thorough approach to the pathophysiology of
oculoplastics and orbital disease, incorporating the perspectives of numerous specialties – all in one convenient volume. Uses an easy-to-follow, templated format throughout so you can find what you need
quickly. Covers new information not included in other texts, such as antibody testing in dysthyroid conditions and a rapidly emerging array of targeted immunosuppressive medications for the treatment of
inflammatory orbital disease. Includes hot topics such as the classification and management of orbital inflammatory disease; vascular neoplasms and malformations; periocular dermatology; burn
management; facial paralytic disease; and the pathogenesis, evaluation and management of lymphoproliferative disease. Features more than 1,200 high-quality clinical, imaging, and histological illustrations
that provide clear visual examples of orbital disease. Written by an international team of experts from five continents (across multiple specialties including ophthalmology, dermatology, burn management,
plastic surgery, otolaryngology, endocrinology, and pathology) led by Dr. Aaron Fay and Dr. Peter J. Dolman.
Soms is angst een wegwijzer in het leven, maar het kan ons geluksgevoel ook behoorlijk belemmeren. Het vraagt durf en moed om je angsten onder ogen te zien en te erkennen dat je soms een angsthaas
bent. Guus Martens schreef een handzaam en origineel boekje om meer begrip van angst te krijgen. Je leert met je angsten om te gaan en ze waar mogelijk te overwinnen. Ook zul je anderen beter begrijpen
en kun je hen helpen om de emotie de baas te worden. Alles met de bedoeling om gelukkiger te leven.
Saar is een echte sloddervos. Haar kamer is een grote puinhoop. Vaak geeft dat niet. Maar dan raakt ze de brief voor Bram kwijt. AVI-M4. Vanaf ca. 7 jaar.
Motocross is the sport of racing motorcycles off-road. This book follows the riders as they complete several laps around a course of jumps, turns, hills, and bumps. After learning how to ride a dirt bike safely,
many kids decide to race. Racing is tough, but with dedication, practice, and patience, anyone can become a dirt bike racer. Color photographs, a glossary, and exciting fact boxes will get your students ready
to race.
Kawasaki KX85-KX100/Suzuki RM100 2001-2013 Service ManualRacing Dirt BikesEnslow Publishing, LLC
Deel 2 in Valerius Verrens-serie 'Interessant, leerzaam en uitermate boeiend!' - Goodreads.com 'Een meester in zijn vak en terecht beschouwd als een van de beste historische schrijvers van nu.' - Daily
Express Gaius Valerius Verrens keert na de succesvolle campagne tegen Boudicca in Britannia terug naar Rome. Hoewel hij wordt onthaald als Held van Rome is Valerius niet de man die hij eens was; hij is
zowel fysiek als geestelijk gehavend door de vele gevechten, zijn zus is dodelijk ziek en zijn vader leeft in zelfverkozen ballingschap. En ook Rome is veranderd... Keizer Nero wordt met de dag meer
paranoïde. Zij die macht begeren zoeken toenadering tot de keizer. Ze vertellen hem over een nieuwe bedreiging, een die zich binnen de stadsmuren van Rome zelf bevindt. Over de volgers van Christus,
een nieuwe religieuze sekte die de goddelijkheid van Nero ontkent, wordt gefluisterd dat ze een opstand willen ontketenen. Nero beveelt zijn Held van Rome om Beschermer van Rome te worden, in de sekte
te infiltreren en hun leider, een man die Petrus genoemd wordt, gevangen te nemen. Als Valerius niet slaagt, kost het hem zijn leven, en de levens van twintigduizend Judeeërs die in Rome leven. Maar als hij
aan zijn missie begint, een zoektocht die hem tot aan de grenzen van het keizerrijk brengt, komt hij erachter dat slagen in zijn missie hem misschien wel net zoveel kan kosten als wanneer hij faalt.
Covering New York, American & regional stock exchanges & international companies.
Structured to be a companion to the recently published Handbook of Transfusion Medicine, the Handbook of Pediatric Transfusion Medicine is dedicated to pediatric hematology-oncology and transfusion
medicine, a field which remains ambiguous and which has generated few comprehensive texts. This book stands alone as one of the few texts that addresses transfusion issues specific to pediatric medicine.
Written in an eminently readable style, this authoritative handbook is a requirement for any pediatric physician or caregiver. Neonatal and fetal immune response and in utero development issues Blood
compatability and pre-transfusion testing issues specific to pediatric and neonatal transfusion Therapeutic apheresis including red blood cell exchange and prophylactic chronic erythrocytapheresis for sickle
cell patients Also includes a section that concentrates on the consent, quality and legal issues of blood transfusion and donation
An exciting new series of high interest books that will appeal to even the most reluctant readers contains action-packed photographs and stories of the hottest racing vehicles and races for kids.
Na een roerige start in het sprankelende New York, heeft Angela Clark haar zaakjes eindelijk goed voor elkaar. Ze heeft vergevorderde plannen voor een eigen tijdschrift, ze is ten huwelijk gevraagd door
haar Amerikaanse vriendje Alex, en sinds ze de jackpot won in Las Vegas heeft ze een beduidend warmere band met haar creditcardmaatschappij. Het enige probleem dat Angela nog hoeft op te lossen voor
ze al haar dromen kan waarmaken, is haar verlopen verblijfsvergunning. Om een nieuw visum te kunnen aanvragen moet ze terug naar Londen. Dat betekent niet alleen een weerzien met Louisa, haar
hoogzwangere beste vriendin, maar ook dat ze haar afschuwelijke ex Mark onder ogen moet komen. En misschien nog wel erger: haar moeder... Kan Angela zich nog redden in haar oude leventje?
American Motorcyclist magazine, the official journal of the American Motorcyclist Associaton, tells the stories of the people who make motorcycling the sport that it is. It's available monthly to AMA members.
Become a part of the largest, most diverse and most enthusiastic group of riders in the country by visiting our website or calling 800-AMA-JOIN.
Kawasaki KX80 1991-2000, KX85 and KX85-II 2001-2016 and KX100 1989-2016 Clymer motorcycle repair manuals are written specifically for the do-it-yourself enthusiast. From basic maintenance to
troubleshooting to complete overhaul, Clymer manuals provide the information you need. The most important tool in your tool box may be your Clymer manual, get one today. TROUBLESHOOTING
LUBRICATION, MAINTENANCE AND TUNE-UP ENGINE TOP END ENGINE LOWER END CLUTCH AND EXTERNAL SHIFT MECHANISM TRANSMISSION AND INTERNAL SHIFT MECHANISM FUEL,
EMISSION CONTROL AND EXHAUST SYSTEMS ELECTRICAL SYSTEM COOLING SYSTEM WHEELS, TIRES AND DRIVE CHAIN FRONT SUSPENSION AND STEERING REAR SUSPENSION
BRAKES BODY AND FRAME COLOR WIRING DIAGRAMS
Hannah Richell bestsellerauteur van De zwijgende zee Op een zwoele zomerdag in 1980 zoekt een groepje pas afgestudeerde studenten verkoeling in het afgelegen Engelse Peak District. Ze ontdekken een
vervallen, leegstaand huis aan een prachtig meer. Kat, Simon, Ben, Carla en Mac besluiten om zich een jaar terug te trekken en te gaan leven van het land. anvankelijk lukt dat prima, maar terwijl de
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seizoenen elkaar opvolgen lopen de onderlinge spanningen steeds hoger op. Op een dag staat er een onverwachte bezoekster voor de deur, die hun utopische dromen voor altijd zal verstoren. Drie decennia
later erft Lila, een kwetsbare jonge vrouw, het afgelegen huis aan het meer. Ze heeft geen idee aan wie ze dit te danken heeft, en ze vraagt zich dan ook af wie de vorige bewoners waren. Lila kan het gevoel
niet van zich afzetten dat iemand haar in de gaten houdt. 'Hannah Richell trekt je meteen het verhaal in. Een adembenemende en onvergetelijke roman.' Elizabeth Noble 'Sfeervol, diepzinnig en
superspannend.' The Australian Women's Weekly Hannah Richell, bestsellerauteur van De zwijgende zee, werkte bij enkele Engelse uitgeverijen als marketingdeskundige, en in de filmindustrie. In 2005
emigreerde ze naar Australië. Hannah Richell woont met haar gezin in Sydney.
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.
‘God wat een idioot plan!’ Na het einde van een grote, onmogelijke liefde neemt Renate Rubinstein in 1951 een radicaal besluit. Ze verbrandt haar schepen achter zich en vertrekt, eenentwintig jaar oud,
naar Israël. Woont acht maanden in een kibbutz, dan twee jaar in Jeruzalem, en maakt intussen tal van reizen door het land. Alles in de hoop het spook van de voorbije liefde af te schudden. Haar
belangrijkste gezelschap is daarbij haar dagboek. Scherp beschrijft ze het uitzonderlijke land waar ze nu woont, de jonge staat die na de holocaust een nieuw begin wil maken voor de joden van de wereld.
Zo mogelijk nog scherper kijkt ze naar zichzelf, een jonge vrouw die, om haar eigen redenen, ook al op zoek is naar een nieuw begin. Wat wil ze eigenlijk? Wat heeft Israël te maken met haar liefdesverdriet?
Twijfel Trainen, een keuze uit de Israëlische dagboeken, met een nawoord van Hans Goedkoop, geeft een uniek, intiem beeld van die zoektocht. In de aantekeningen ondervraagt Renate Rubinstein zichzelf
met koppige naïviteit over liefde, angst, herinnering en landschap, zonder te weten wat de lezer nu wel weet: dat ze de basis legde voor een schrijverschap dat haar in later jaren tot de invloedrijkste columnist
zou maken die ons land ooit kende.
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