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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.
Popular Mechanics inspires, instructs and influences
readers to help them master the modern world. Whether
it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and
digital technology, information on the newest cars or the
latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate
guide to our high-tech lifestyle.
Official Gazette of the United States Patent and
Trademark OfficePatentsPopular Science
Covers all U.S. and Canadian models of Cordia, Galant,
Mirage, Montero, Pick-up, Precis, Sigma, Starion and
Tredia.

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.
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt
overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het
oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje
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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.
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.
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.
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