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Björnstad Fredrik Backman 2018-02-06 Björnstad is een
Zweeds stadje dat zijn beste tijd heeft gehad. Zoals men
daar zegt: je kunt er niet leven, je kunt er hoogstens
overleven. Maar aan het meer staat een heel oude
ijsbaan, en die is de reden waarom mensen in Björnstad
nog geloven in betere tijden: het juniorenteam van de
plaatselijke ijshockeyclub kan dit jaar landskampioen
worden. De hoop op een betere toekomst voor de stad legt
veel druk op de jonge spelers. De halve finale is
uiteindelijk de katalysator voor een gruwelijke daad die
de hele stad in beroering brengt. Beschuldigingen
vliegen over en weer en geen van de bewoners ontkomt aan
de commotie. Björnstad gaat over de hoop die mensen in
een gemeenschap kan samenbrengen, geheimen die alles
kapot kunnen maken en de moed die iemand nodig heeft om
tegen de stroom in te gaan. In dit verhaal van een
kleine stad beschrijft Fredrik Backman de hele wereld.
Waarvan wij droomden Julie Otsuka 2013-09-11 Waarvan wij
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droomden vertelt het verhaal van een groep jonge vrouwen
die bijna een eeuw geleden als picture brides per schip
van Japan naar San Francisco werd gebracht. De slopende
boottocht verbindt de vrouwen in zowel ervaring als
verwachting. De onzekerheid over hun leven in Amerika
geeft hun een collectieve stem, een gezamenlijke
identiteit. Vanaf hun aankomst in Californië zullen ze
alleen zijn in een totaal vreemde wereld. Daar ontmoeten
ze hun mannen, die vreemdelingen voor hen zijn, baren ze
kinderen die Amerikaans zullen zijn, en moeten ze zich
redden in een taal die ze niet spreken. En juist als ze
zich na jaren thuis beginnen te voelen in Amerika volgt
de aanval van Japan op Pearl Harbour.
Backpacker 2007-09 Backpacker brings the outdoors
straight to the reader's doorstep, inspiring and
enabling them to go more places and enjoy nature more
often. The authority on active adventure, Backpacker is
the world's first GPS-enabled magazine, and the only
magazine whose editors personally test the hiking
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trails, camping gear, and survival tips they publish.
Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor
recognizing design, feature and product innovation, has
become the gold standard against which all other
outdoor-industry awards are measured.
TI-Nspire Strategies: Geometry Aimee L. Evans 2008-10-01
Maximize student use of TI-Nspire technology while
processing and learning geometry concepts. The lessons
delve into the five environments of TI-Nspire including
calculator, graphs and geometry, lists and spreadsheets,
notes, and data analysis. Problem-solving practice, and
step-by-step instructions are included. This resource is
correlated to the Common Core State Standards, is
aligned to the interdisciplinary themes from the
Partnership for 21st Century Skills, and supports core
concepts of STEM instruction. 224pp.
Het overgebleven kind Rhiannon Navin 2019-01-15 Een
ontroerende roman over rouw binnen een gezin. De
zevenjarige Zach is getuige van een gruwelijke
schietpartij op zijn school, waarbij vijftien kinderen
omkomen, onder wie zijn oudere broer Andy. Vanaf dat
moment is Zachs leven opgedeeld in de periode voor én de
periode na de schietpartij. Omdat Andy vaak gemeen tegen
hem was, is Zach soms blij dat zijn broer er niet meer
is. Maar mag dat wel? Het liefst heeft Zach dat alles
weer normaal is, want hij weet niet hoe hij met het
verdriet van zijn ouders en met zijn eigen gevoelens
moet omgaan. Hij wil dat zijn moeder er weer voor hem
is, in plaats van dat ze alleen maar met de dader bezig
is. En hij wil dat zijn vader naar hem kijkt en niet dag
in dag uit naar buiten staart. Om een gevoel van
geborgenheid te hebben, trekt Zach zich terug in de
kledingkast van Andy. Daar vindt hij rust en ontspint
zich een heel nieuwe wereld voor hem.
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Negen dagen Toni Jordan 2013-06-20 Het is 1939, de
wereld maakt zich op voor de Tweede Wereldoorlog. In
Richmond, een volksbuurt in Melbourne, lijkt de oorlog
echter ver weg en de vijftienjarige Kip Westaway, als
stalknecht de kostwinner van een arm gezin, beleeft de
belangrijkste dag van zijn leven. Deze dag is een van de
negen dagen die levensbepalend zijn voor negen
familieleden, van vier verschillende generaties,
gedurende de daaropvolgende zestig jaar: Kips moeder,
zijn dierbare zus Connie en Francis, zijn broer die hem
altijd kleineerde. Maar ook Kips vrouw Annabel, zijn
tweelingdochters, die ieder hun eigen geheim met zich
meedragen en kleinzoon Alec, die zestig jaar later een
oude vergeelde foto van Connie en buurjongen Jack vindt.
Langzaam wordt duidelijk wat er jaren geleden is gebeurd
met Connie en Jack en komt de hartverscheurende waarheid
aan het licht. Negen dagen is een meeslepende roman over
twee families en de ontroerende liefdesgeschiedenis die
hen samenbrengt. Een roman over dromen, opoffering en
liefde, waarin Toni Jordan spitsvondige humor combineert
met compassie en levenslust.
Het dagelijks leven in de middeleeuwen Eileen Power 1963
Oorspronkelijke titel: Medieval people.
TI-Nspire For Dummies Jeff McCalla 2011-06-07 The
updated guide to the newest graphing calculator from
Texas Instruments The TI-Nspire graphing calculator is
popular among high school and college students as a
valuable tool for calculus, AP calculus, and collegelevel algebra courses. Its use is allowed on the major
college entrance exams. This book is a nuts-and-bolts
guide to working with the TI-Nspire, providing
everything you need to get up and running and helping
you get the most out of this high-powered math tool.
Texas Instruments’ TI-Nspire graphing calculator is
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perfect for high school and college students in advanced
algebra and calculus classes as well as students taking
the SAT, PSAT, and ACT exams This fully updated guide
covers all enhancements to the TI-Nspire, including the
touchpad and the updated software that can be purchased
along with the device Shows how to get maximum value
from this versatile math tool With updated screenshots
and examples, TI-Nspire For Dummies provides practical,
hands-on instruction to help students make the most of
this revolutionary graphing calculator.
Wij, de wilden Justin Torres 2012-01-09 Drie broertjes
worstelen zich door hun kinderjaren. Ze zijn elkaars
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beste vriend maar ook elkaars grootste vijand. Ze houden
tomatengevechten in de keuken, bouwen vliegers van afval
en spelen verstoppertje wanneer hun ouders ruzie maken.
Het is niet eenvoudig in deze familie te overleven. De
liefde tussen hun Puerto Ricaanse vader en blanke moeder
is hevig en bij vlagen destructief. Er heerst altijd
chaos en het leven is wreed en fascinerend tegelijk. Het
jongste broertje neemt de lezer moeiteloos mee in hun
turbulente bestaan. Maar gaandeweg verliest hij zijn
onbevangenheid en komt tot het besef dat hij zijn leven
een radicale wending moet geven.
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