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Provides lists of selling prices of items found on eBay in such categories as antiques, boats, books, cameras, coins, collectibles, dolls, DVDs,
real estate, stamps, tickets, and video games.
Two producers of Today share their experiences and wisdom on baby's first year, along with priceless advice and anecdotes from the
anchors and experts on America's number-one morning show. Being a new mother can be extremely nerve-racking and exhausting, and
many moms find parenting advice, comfort, and humor on the Today show. Now all that advice and more is collected in Today's Moms, a onestop guide to everything a new mother needs to know about her baby's first year, from the best breastfeeding products to reclaiming fun and
intimacy with her partner after the baby. Full of behind-the-scenes stories with moms and experts, Today's Moms provides the most up-todate news and information with easy, entertaining ways to help mothers keep their sanity. And it's all medically reviewed by NBC medical
experts Dr. Nancy Snyderman and Dr. Tanya Benenson. Contributors include Meredith Vieira, Ann Curry, Matt Lauer, Al Roker, Kathie Lee
Gifford, and many others. Written in a friendly and accessible tone, with straightforward, honest advice and expert information, Today's Moms
will help all moms feel more confident about their first year of motherhood.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve
McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf
jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In
1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van
de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste
Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Dickens' wereldberoemde kerstvertelling (A Christmas Carol) over de vrek Scrooge, die tijdens de kerstdagen drie geesten op bezoek krijgt:
Verleden, Heden en Toekomst. Dit verandert het leven van Scrooge en van velen in zijn omgeving.
Allen Parton werd begin jaren negentig als militair tijdens de Golfoorlog uitgezonden, terwijl zijn vrouw thuis met twee jonge kinderen
achterbleef. Tijdens een ongeluk liep Allen een ernstige hoofdwond op dat hij zwaar gehandicapt werd en zelfs het grootste deel van zijn
geheugen kwijt was hij kon zich zijn vrouw en zijn kinderen niet eens herinneren Sandra was opgeleid als verpleegster en hoopte door
intensieve zorg Allen te helpen. Jaren van revalidatie hielpen wel iets, maar de Allen van na het ongeluk was niet meer de Allen aan wie ze
ooit haar jawoord gaf. Sandra moet alles op alles zetten om haar echtgenoot, en de vader van haar twee kinderen, niet voorgoed te
verliezen. En toen was daar Endal: een labradorpuppy met zijn eigen problemen. Een banjer, die zich keer op keer in de nesten werkte. Tot
hij Allen en Sandra in zijn hondenhart sloot, en vanaf dat moment hun wereld compleet veranderde met zijn hulp, liefde en streken. Dit is hun
inspirerende verhaal.
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in New York.
Alles wat hem gevormd had was bij de rivier gebeurd... Vijf jaar geleden is Adam Chase berecht wegens moord. Hij is vrijgesproken, maar
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zijn familie en zijn stadgenoten geloven niet in zijn onschuld. Hij verlaat zijn geboortegrond in het Zuiden en zoekt zijn heil in een anoniem
bestaan in New York. Nu is hij terug in Salisbury, North Carolina. Niemand weet waarom. Maar als er een moord wordt gepleegd, valt de
verdenking opnieuw op Adam. Hij kan zijn naam alleen zuiveren door te ontrafelen wat er werkelijk is gebeurd.
Provides information about buying and using safe, well-made, and inexpensive supplies for children ages two through five, including Internet
web addresses and advise on such topics as furniture, potty training, clothing, and toys.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen
voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke en onomkeerbare
manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar
Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman, en
ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die
ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor
Mac.
Handreiking om veranderingen als bron van positieve energie te benutten voor persoonlijke groei.

From the author of the bestselling The Modern Girl's Guide to Life comes a must-have book for the young mom, including bestkept secrets, practical advice, and multiple solutions for problems from birth to age four Just when you thought you could cook
(hey, one meal counts), clean (if the queen was coming), and seduce a man (well, long enough to get married), life throws you a
curveball that makes all of your previous ineptitudes in life pale in comparison. With the appearance of one little extra line on a
pregnancy test, you're thrown into a world of covering up leaks on shirts and taking a pacifier away from a two-year-old who has
the grip of a pit bull. In this funny, smart, and honest book, Jane Buckingham cuts through the clutter to give you simple
information and practical advice for navigating the different stages of motherhood. From how to get your child to sleep and how to
wean, to how to get him off the pacifier and how to stop his tantrums, this book will help moms feel in the know and in control!
Some of Buckingham's favorite tips: If your baby has a hard time feeding because of a stuffy nose, turn on the shower to steam up
the bathroom and feed her there. Put your children's paints in an empty egg carton -- it's the perfect size, and there's no mess to
clean up when you're done. Use an old raincoat with the arms cut off as a smock. You should buy a new car seat, rather than
borrowing a friend's old car seat, as there are constant safety upgrades. Also, be sure you are the person registered to that car
seat (send in that registration card!) so that you'll be notified in case of a recall. Keep the three-day rule in mind: Almost any bad
habit can be broken in three days. Granted, they may be tough, torturous days, but you can do it! The Modern Girl's Guide to
Motherhood helps modern moms do it all with love, style, and flair!
This pocket-sized guide provides ratings and reviews of parents' favorite baby gear, including strollers, car seats, highchairs, toys,
clothing, and much more. Each listing in the guide provides manufacturer's information and product specs in addition to parent
ratings and quotes/commentary. Alphabetical and manufacturer indexes make finding relevant information easy and fun.
Boektrailer
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"How an out of shape, exercise-hating beginner can transform to an impressive long distance runner within months" Looking to go
from couch potato to a physically fit and healthy runner -- heck even a FULL marathon finisher? This book has it all! It contains all
the resources for a complete beginner (up to novice level), to succeed at this physically and mentally demanding sport! You will be
armed with techniques (outergame) and psychological tools for motivation (innergame), to help you keep up with the inner
turmoils, motivation related issues and other hardships, especially in long distance runs where every part of your being just wants
to give up! I will not waste your precious time with useless information you won't use. Instead, I'll provide practical and straight
forward solutions, daily and weekly plans (resources section) and the best practices to help you succeed. YOu will be armed to the
teeth with everything you could ever need to finish your first long distance races and beyond. Here's what you can expect to learn
from this course: What it Takes to Run a Marathon Timeframe Beginner Stage Intermediate Level Advanced Level Mental
Preparation Setting Goals Running Alone Versus Running with a Buddy How to Use Running Gadgets Get Enough Rest
Distinguishing Between Good Pain and Bad Pain Having a Proper Form and Breathing Technique Which Part of Your Foot Should
Strike The Ground First? Different Training Styles Training Gear Clean Bill of Health Warming Up and Cooling Down Marathon
Race Strategies Running Motivations How to fall in love with running Avoid running injuries Running schedules and plans
Marathon Specific Training Trail Running Tips and Mistakes to Avoid Uphill and Downhill Running Running and Losing Weight
Heart Rate Training And much, much more... Grab your copy here...
21 augustus 1986. 's Avonds bij nieuwe maan sterft al het leven in een vallei in Noordwest-Kameroen uit. Kippen, bavianen,
zeboes en vogels vallen dood neer in het gras, net als 1746 mannen, vrouwen en kinderen. Schade is er niet; hutten en palmen
staan er onaangeroerd bij. Dit zijn de feiten. Maar wat is er gebeurd? Stikvallei ontleedt elk facet van deze massale,
raadselachtige sterfte in een thrillerachtig verhaal dat uitwaaiert tot IJsland en Hawaï. Met precisie en verbeeldingskracht legt
Frank Westerman drie lagen van de waarheid bloot, waardoor het zicht op het mysterie telkens kantelt. Gaandeweg voert hij de
lezer mee door het woud van verhalen dat in vijfentwintig jaar in de dodenvallei is opgeschoten. Welke woorden hebben zich aan
de feiten gehecht en hoe zijn die uitgegroeid tot mythes? Hoe ontstaan verhalen?

Als een jonge vrouw haar zelfopgelegde limiet van twintig mannen met wie ze het bed mag delen bereikt heeft, begint ze
een zoektocht naar deze mannen en hoopt de ware onder hen te vinden.
This comprehensive, accessible guide leads you with confidence through every decision you'll have to make during the
adoption process -- including the ones that you'd never know to expect. So you've made the decision to adopt. What's
next? For starters, how do you know whether domestic or international adoption is right for you? (And what are the real
differences between the two?) Adoption insider Elizabeth Swire Falker answers these questions and many more. As an
attorney who practices in the area of adoption and has worked with hundreds of families, and as an adoptive parent
herself, she offers expert advice on each stage of the process. Complete with checklists, tips, sidebars, and plenty of
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advice, it shows you how to: Identify which adoption experts you do and don't need Find the right birth mother or choose
the right country for your family-and how to spot red flags in potential situations Select an attorney or agency and prepare
for your home visit Finance an adoption on a budget, manage the red tape, and get around the roadblocks Navigate all of
the complex emotions that surface along the way With Elizabeth Swire Falker's warm yet been-there-done-that voice,
The Insider's Guide to Adoption is sure to become a tried-and-true resource for adoptive parents everywhere.
De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.
In this eighth edition, parents will find helpful tips on "building" the baby's nursery, from crib to diaper bag, plus ratings of
car seats, carriers, play yards, and travel systems.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van de
gedichtjes gaat over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.
Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon baantje en denkt nooit meer aan het verleden. Dat is haar verhaal. Maar
is dat wel waar? Milo McIntyre houdt van zijn moeder, van de pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana café, en
van de EHBO-lessen die hij na schooltijd volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot de dag dat alles voorgoed verandert.
Dit is het verhaal van Milo. Maar dan is er nog dat andere verhaal. Het verhaal waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat
door een dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo komt een diep verborgen familiegeheim voor eens en voor altijd
boven tafel.
Zij, de incarnatie van een godin? No way! Morrigan mag dan altijd hebben geweten dat ze anders was dan haar
oppervlakkige vriendinnen zeg nu zelf, echt normaal is het niet als je stemmen hoort, vlammen uit je handen kunt laten
komen en met bomen kunt praten maar zoiets bizars heeft ze nog nooit gehoord. En dat wil wat zeggen, na alle absurde
verhalen die haar grootouders haar hebben verteld over Partholon, de mythische wereld van haar moeder, Rhiannon.
Toch blijkt er geen woord van gelogen, wanneer Morrigan zich na een ijzingwekkende ervaring ineens in diezelfde
parallelle wereld bevindt. In deze wereld zijn haar krachten als uitverkorene van de godin groter dan ze ooit voor mogelijk
heeft gehouden, en blijkt er ook nog eens een beestachtig aantrekkelijke, eh... centaur naar haar gunsten te dingen.
Maar helemaal zonder twijfel is Morrigan niet. Want wie zegt haar dat de stem die ze steeds in haar hoofd hoort die van
haar godin is, en niet van de duistere god Pryderi? Ze was er immers al vroeg voor gewaarschuwd dat hij haar in zijn
macht wilde hebben. Als dat zo is, lukt het haar dan wél de verleiding van het kwaad te weerstaan en te kiezen voor het
goede? Zelfs als dat betekent dat ze alles wat haar lief is zal verliezen?
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend scherpschutter, lijkt iedere zaak die de FBI haar geeft aan te
kunnen. Maar dan wordt ze gevraagd om de Secret Service te ondersteunen tijdens een bezoek van de president aan de
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Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk charmante topcrimineel in de gaten te houden. De opdracht blijkt
veel omvangrijker en vele malen gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de
president, maar ook haar eigen leven op het spel zetten. Als de maffia lucht krijgt van haar rol begint het web van gevaar
zich om haar te sluiten. Een adembenemende thriller die je ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een gevestigd
auteur die vele thrillers op zijn naam heeft staan.
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in de keuken. Na
de onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny troost bij haar lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar
Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering staat plotseling Nonna¿s geest voor haar neus, opgeroepen door de
krachtige geur van de soep met een geheimzinnige waarschuwing: ¿Laat haar niet...¿ Een geest in de keuken is niet
Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde vrouw.
Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze gaat koken, de meest overheerlijke familierecepten verschijnen dampend op tafel
¿ met alle gevolgen van dien. Jael McHenry is een getalenteerde en enthousiaste amateurkok en columniste. Ze
studeerde ¿creative writing¿ aan de American University, blogt over eten en koken en houdt van popmuziek. Jael
McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com www.twitter.com/jaelmchenry
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium.
Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en
hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden
noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht
voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym
is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met
ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim
publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus
(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en
de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
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