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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.
Special edition of the Federal Register, containing a codification of documents of general applicability and future effect ... with ancillaries.
In 1994, the term ‘Tatarstan model’ came into use to describe the path which one of Russia’s constituent republics had adopted. Since
then, this particular model of development has attracted increasing attention from both domestic Russian and international observers, not
least on account of its enduring ethnic and religious multiculturalism.
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
This study chronicles the success of the Japanese car in America. Starting with Japan's first gasoline-powered car, the Takuri, it examines
early Japanese inventors and automotive conditions in Japan; the arrival of Japanese cars in California in the late 1950s; consumer and
media reactions to Japanese manufacturers; what obstacles they faced; initial sales; and how the cars gained popularity through shrewd
marketing. Toyota, Honda, Datsun (Nissan), Mazda, Subaru, Isuzu, and Mitsubishi are profiled individually from their origins through the
present. An examination follows of the forced cooperation between American and Japanese manufacturers, the present state of the industry
in America, and the possible future of this union, most importantly in the race for a more environmentally-sound vehicle.
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.
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.
Presents the latest safety ratings, dealer prices, fuel economy, insurance premiums, maintenance costs, and tires of new model automobiles.
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.
Profiles of major U.S. private enterprises.
Code of Federal Regulations2000Runa (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.

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.
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.
Waarom gaan auto s in de andere rijstrook altijd sneller? Waarom belemmeren verkeerslichten het verkeer? Waarom gebeuren de
meeste ongelukken bij warm en droog weer? Waarom staan mensen in de file maar mieren niet? Waar gaan al die mensen toch
naartoe? Waarom rijden we zoals we rijden? Traffic analyseert alledaagse verkeerssituaties die automobilisten allemaal kennen:
de ergernis over andere automobilisten, de file, de snelle flirt, toeter- en inhaalgedrag (van de anderen uiteraard). Traffic laat op
fascinerende én komische wijze zien dat ons rijgedrag veel zegt over ons karakter en dat rijgedrag een uitgelezen mogelijkheid
biedt om de menselijke natuur te onderzoeken. Door dit boek gaan we anders naar onszelf kijken, en wie weet maakt dat ons
betere automobilisten. Wie Traffic heeft gelezen, zit voorgoed op een andere manier achter het stuur. Download de Engelstalige
voetnoten als PDF.
An ideal casebook for students in consumer transactions courses. It contains extensive and systematic coverage of the federal
and state statutes that govern such consumer transactions as automobile sales and finance, home mortgages, predatory lending,
and others. The text makes frequent use of problems as a teaching device.Highlights of the Fifth Edition:Reorganization and
expansion of the chapter on the Fair Credit Reporting Act, reflecting recent amendments imposing obligations on
creditorsExpanded treatment of predatory loansNew material on mortgage brokers and on securitization of credit
contractsExpansion of material on mandatory arbitration clauses, odometer regulation, and telemarketingAdditional material on
foreign law and perspectivesNew problems throughout the book, exploring recent judicial developmentsFour new cases.To
maintain the size of the casebook, judicious deletion of selected materials (
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