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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.
Includes entries for maps and atlases.
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.
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 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.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Includes a mid-December issue called Buyer guide edition.
Vols. for 1958-59 includes a mid-December issue called: Buyers guide.
Includes advertising matter.
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.
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.
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.
A world list of books in the English language.
The official magazine of Waste Expo.
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