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Public Opinion
Een spannende en invoelende roman over de werking van dromen en wat er gebeurt
als je die probeert te sturen Wanneer Sylvie Patterson, een leerling van een
kostschool in Californië, verliefd wordt op Gabe, een levendige maar ongrijpbare
klasgenoot, wordt ze meegezogen in een experiment dat haar leven voorgoed
verandert. Het schoolhoofd, dr. Adrian Keller, is een charismatische wetenschapper
die alles in de waagschaal stelt voor het onderzoek naar lucide dromen, en de
mogelijke therapeutische werking ervan. In de zes jaar die volgen worden Sylvie en
Gabe opgeslokt door het werk van deze Keller, en zij volgen hem door het hele land.
Als het onderzoek hen naar het Midwesten voert, raken ze verwikkeld in een
complexe verhouding met hun mysterieuze buren, en Sylvie begint te twijfelen aan
de ethische bedoelingen van Keller. Als ze de grens onderzoekt tussen wat echt is
en wat niet, ontdekt ze dat ze niemand kan vertrouwen – ook zichzelf niet. ‘Een
veelbelovend debuut.’ TIME ‘Raadselachtigheid zweeft tussen de regels in een groot
deel van Benjamins boek, dat alle attributen van een thriller heeft, maar dat zichzelf
vakkundig omzet in iets voornamers en, in zekere zin, methodischers: een studie van
het grimmige karakter van opgroeien.’ The Washington Independent Review of
Books ‘Een ontroerend liefdesverhaal met een onderhuidse spanning. Zinnen
hebben een dromerig ritme. Een sluw, veelbelovend en ambitieus debuut.’
Publisher’s Weekly

De P.S. I Love You Club
Everything you’ve ever wanted to know about publishing but were too afraid to ask is
right here in this funny, candid guide written by an acclaimed author. There are
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countless books on the market about how to write better but very few books on how
to break into the marketplace with your first book. Cutting through the noise (and
very mixed advice) online, while both dispelling rumors and remaining positive,
Courtney Maum's Before and After the Book Deal is a one–of–a–kind resource that
can help you get your book published. Before and After the Book Deal: A Writer's
Guide to Finishing, Publishing, Promoting, and Surviving Your First Book has over
150 contributors from all walks of the industry, including international bestselling
authors Anthony Doerr, Roxane Gay, Garth Greenwell, Lisa Ko, R. O. Kwon,
Rebecca Makkai, and Ottessa Moshfegh, alongside cult favorites Sarah Gerard,
Melissa Febos, Mitchell S. Jackson, and Mira Jacob. Agents, film scouts, film
producers, translators, disability and minority activists, and power agents and editors
also weigh in, offering advice and sharing intimate anecdotes about even the most
taboo topics in the industry. Their wisdom will help aspiring authors find a foothold in
the publishing world and navigate the challenges of life before and after publication
with sanity and grace. Are MFA programs worth the time and money? How do
people actually sit down and finish a novel? Did you get a good advance? What do
you do when you feel envious of other writers? And why the heck aren’t your friends
saying anything about your book? Covering questions ranging from the logistical to
the existential (and everything in between), Before and After the Book Deal is the
definitive guide for anyone who has ever wanted to know what it’s really like to be an
author.

The Immortalists
De P.S. I Love You Club is het vervolg op de wereldwijde bestseller P.S. I Love You
van Cecelia Ahern. Een verhaal dat de harten van lezers wereldwijd veroverde.
Wanneer Holly Kennedy wordt benaderd door de P.S. I Love You Club wordt haar
rustige leven op zijn kop gezet. Geïnspireerd door de brieven van Holly’s overleden
man wil de club dat Holly hen helpt met het schrijven van hun eigen
afscheidsbrieven. Als Holly één ding niet wil, is het teruggaan naar het verdriet van
toen. Nu, zeven jaar later, wil ze juist vooruitkijken. Maar Holly leert leden van de
club toch kennen en ze beseft dat wanneer je van iemand houdt, er altijd nog iets te
zeggen valt

Een stralende toekomst
Arguing that death is the central force shaping our social life and order, the author
draws on a wide variety of disciplines to provide a broad sociological perspective on
the interrelationships of life and death.

Als ik van je hield, zou ik je dit vertellen
Met De Laura’s schreef Sara Taylor een prachtige roman over identiteit en over de
speciale band tussen moeder en kind. Taylor schreef eerder De kust, dat werd
Page 2/16

Download Ebook The Immortalists If You Knew
The Date Of Your Death How Would You Live
genomineerd voor de Baileys Prize en de Guardian First Book Award. ‘Ik realiseerde
me pas dat mijn moeder een mens van vlees en bloed was toen ik dertien jaar oud
was en ze me wakker maakte, op de achterbank van de auto zette en we ons huis
en mijn vader zomaar achterlieten. Ik dacht dat mijn moeder tevreden was met haar
leven. Ik had het mis.’ In De Laura’s maakt een moeder met haar tiener een roadtrip
dwars door de VS. De verschillende plekken die ze aandoen, zijn niet willekeurig
door Alex’ moeder uitgekozen – ze zijn allemaal nauw verbonden met haar
turbulente jeugd en met de diverse Laura’s die een impact op haar leven hebben
gehad.

Wanneer kun je beginnen?
An ordinary corporate executive turns assassin to save his firm from ruin with the
help of the master of a secret guild out to revolutionize the corporation Sanchit
Mishra, a.k.a. Sancho, is staring bleakly at his performance appraisal form when an
invitation from the mysterious Progress in Work Collective lands on his desk. His
colleague and confidante, Pause Daniels, urges him to dig deeper. Soon, he finds
himself sucked into a secret world of anonymous superheroes out to revolutionize
the business world by attacking that flawed god it worships – the share market. This
parallel life pumps some self-esteem into Sancho, preparing him to do what’s
needed when the firm is taken over by a multinational and an ugly industrial relations
situation ensues. The case for the transfer of ownership from shareholders to
employees is made through Sancho and Pause’s story in this witty, fast-paced
corporate allegory.

De laatste weerwolf
De vierjarige Mahtob reist samen met haar ouders naar het land van haar vader,
Iran. Maar in Teheran laat haar vader een hele andere kant van zichzelf zien. Hij is
niet van plan ooit nog naar Amerika terug te keren en Mahtob en haar moeder Betty
moeten zich aan zijn grillen en strenge regels onderwerpen. Een vakantie verandert
in een hel. Anderhalf jaar lang zit Mahtob met haar moeder gevangen in een
onbekend land. Als ze uiteindelijk via een barre tocht door Turkije weer naar
Amerika terug weten te komen, kan de kleine Mahtob niet vermoeden hoe de
schaduw van haar vader een leven lang door zal werken.

Een ladder naar de hemel
‘Een spannende en ontroerende familieroman, waarin je als lezer kunt
verdwijnen.’**** NRC Handelsblad New York, 1969. De broers en zussen Gold
krijgen als kind hun sterfdatum te horen van een helderziende. De voorspelling heeft
grote gevolgen voor hen in de vijftig jaar die volgen en allevier proberen ze op eigen
wijze het lot te bezweren: oogappel Simon vlucht naar de westkust, op zoek naar de
liefde in het San Francisco van de jaren tachtig. De dromerige Klara wordt illusionist
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in Las Vegas, geobsedeerd door de grens tussen werkelijkheid en fantasie. Oudste
zoon Daniel zoekt naar zekerheid als legerarts in de jaren na 9/11, hopend aan het
lot te kunnen ontkomen. En de serieuze Varya probeert de grens tussen de
wetenschap en onsterfelijkheid te breken. De onsterfelijken is een prachtige ode aan
de onontkoombare kracht van verhalen en van familiebanden. De pers over De
onsterfelijken ‘Benjamin stelt filosofische, cerebrale vragen, en zet tegelijkertijd met
weinigomhaal personages neer die zo echt aanvoelen dat je na elk afscheid
eenbeetje om hen rouwt.’ de Volkskrant ‘Mooi bedacht, intrigerend.’ Trouw
‘Originele familiesaga. Benjamin houdt de lezer dankzij bruisend proza dicht op de
huid van haar welbedachte karakters.’ **** Humo

Onschuldig als jij
‘Een ingenieuze roman waarmee John Boyne bewijst een van de meest
overtuigende auteurs van zijn generatie te zijn.’ The Observer Overal zijn verhalen te
vinden, als je maar goed genoeg zoekt. Het hoeven niet eens je eigen verhalen te
zijn. Tenminste, dat is wat de beginnende schrijver Maurice Swift al vroeg in zijn
carrière besluit. Want ambitie heeft hij meer dan genoeg, schrijftalent ook wel, maar
door een jammerlijk gebrek aan inspiratie kent zijn schrijversdroom vooralsnog geen
vliegende start. Een toevallige ontmoeting met bestsellerauteur Erich Ackermann in
een Berlijns hotel biedt hem de gelegenheid zichzelf in de wereld van de literatuur te
lanceren. Erich is namelijk eenzaam, heeft een verhaal te vertellen en vindt in
Maurice een gretig luisterend oor. De charme en attenties van Maurice maken hem
blind voor de waarheid: hij had zijn verhaal beter voor zichzelf kunnen houden. Een
ladder naar de hemel is een psychologisch kat-en-muisspel dat laat zien dat de
wereld aan je voeten ligt als je bereid bent tot het uiterste te gaan. De pers over Een
ladder naar de hemel ‘In zijn nieuwe roman beschrijft de Ierse schrijver vijf periodes
uit het leven van een fictieve griezel, die lijkt op iemand die hij zelf heeft gekend.’
NRC Handelsblad ‘Op het dunbevolkte drielandenpunt waar thrillers eigenlijk met
adrenaline ingespoten romans zijn die de stempel van literair meesterwerk
ambiëren, plant Boyne zijn vlag.’ HUMO ‘Ongelooflijk meeslepend. Scherp en
geestig.’ The New York Times

A Ring of Endless Light
A BEST BOOK OF THE YEAR: Washington Post • NPR • Entertainment Weekly •
Real Simple • Marie Claire • New York Public Library • LibraryReads • The Skimm •
Lit Hub • Lit Reactor AN INSTANT NEW YORK TIMES BESTSELLER “A
captivating family saga.”—The New York Times Book Review “This literary family
saga is perfect for fans of Celeste Ng and Donna Tartt.”—People Magazine (Book of
the Week) If you knew the date of your death, how would you live your life? It's 1969
in New York City's Lower East Side, and word has spread of the arrival of a mystical
woman, a traveling psychic who claims to be able to tell anyone the day they will die.
The Gold children—four adolescents on the cusp of self-awareness—sneak out to
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hear their fortunes. The prophecies inform their next five decades. Golden-boy
Simon escapes to the West Coast, searching for love in '80s San Francisco; dreamy
Klara becomes a Las Vegas magician, obsessed with blurring reality and fantasy;
eldest son Daniel seeks security as an army doctor post-9/11; and bookish Varya
throws herself into longevity research, where she tests the boundary between
science and immortality. A sweeping novel of remarkable ambition and depth, The
Immortalists probes the line between destiny and choice, reality and illusion, this
world and the next. It is a deeply moving testament to the power of story, the nature
of belief, and the unrelenting pull of familial bonds.

Summary of The Immortalists by Chloe Benjamin
The Immortalists by Chloe Benjamin | Book Summary | Abbey Beathan (Disclaimer:
This is NOT the original book. If you're looking for the original book, search this link:
http://amzn.to/2DQnT64) An astonishing novel that portrays the life of 4 adolescents
after they find out when they are going to die. If you knew the exact date of your
death, would you do anything different? Or would you walk the same path as before?
This novel portrays the story of 4 adolescents who are living that dilemma. The
arrival of a mystical woman who claims to be capable of predicting the date you'll die
changes the protagonists' lives forever. With an extremely interesting plot and
charming characters, let yourself be consumed by this spectacular novel and live
every single moment of the Gold children's life by their side. (Note: This summary is
wholly written and published by Abbey Beathan. It is not affiliated with the original
author in any way) "Magic is only one tool among many for keeping one another
alive." - Chloe Benjamin Some dare to say that curiosity killed the cat but would the
drive of the Gold children to find out their date of death actually be good for them? Or
would it translate into mayhem? A tale full of suspense and mysteries lurking around
every corner that will make it impossible for you to stop reading it. Chloe Benjamin's
audiobook is 11 hours of pure awesomeness. Interesting plot, awesome narrative
and lovable characters, definitely a title worth buying. P.S. The Immortalists is a
wonderful novel that will nurture you with the story of the Gold children. P.P.S. It was
Albert Einstein who famously said that once you stop learning, you start dying. It was
Bill Gates who said that he would want the ability to read faster if he could only have
one superpower in this world. Abbey Beathan's mission is to bring across amazing
golden nuggets in amazing books through our summaries. Our vision is to make
reading non-fiction fun, dynamic and captivating. Ready To Be A Part Of Our Vision
& Mission? Scroll Up Now and Click on the "Buy now with 1-Click" Button to Get
Your Copy. Why Abbey Beathan's Summaries? How Can Abbey Beathan Serve
You? Amazing Refresher if you've read the original book before Priceless Checklist
in case you missed out any crucial lessons/details Perfect Choice if you're interested
in the original book but never read it before FREE 2 Page Printable Summary
BONUS for you to paste in on your office, home etc Disclaimer Once Again: This
book is meant for a great companionship of the original book or to simply get the gist
of the original book. If you're looking for the original book, search for this link:
http://amzn.to/2DQnT64 "One of the greatest and most powerful gift in life is the gift
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of knowledge. The way of success is the way of continuous pursuit of knowledge" Abbey Beathan

Hersenspinsels
The Kid
The bewitching first novel from the bestselling author of THE IMMORTALISTS
'Benjamin is a gifted writer, a creator of quiet asides and haunting images' Financial
Times 'Matches the subtle surrealism of a dream with the underpinnings of a thriller'
Emma Straub 'You wonder if here is a writer who is truly capable of anything' Daily
Mail Sylvie and Gabe meet and fall in love at boarding school in Northern California
when they are just teenagers. Their headmaster is the enigmatic and mysterious Dr
Keller, a man obsessed with the idea that people's waking stress and trauma can be
cured in their dreams. The young couple can't help but be drawn into his magnetic
pull and slowly become involved in his research. Years later, Sylvie and Gabe are
once again working on Dr Keller's experiments and Sylvie slowly begins to realise
there is more both to her employer and her lover than meets the eye, and that the line
between dreams and reality has become dangerously blurred.

A Flawed God
Een modern, waargebeurd sprookje vol drama, liefde & vriendschap - maar dan in
het beroemdste kantoor ter wereld! Beck is 25 wanneer ze in 2012 per ongeluk in
het Witte Huis belandt. Ze is net in Washington DC komen wonen en probeert zo
goed en zo kwaad als het gaat rond te komen. Tot ze op een dag online een
vacature vindt die - funny story - een vacature blijkt voor stenograaf in het Witte
Huis. Van de een op de andere dag maakt ze onderdeel uit van het eliteteam dat de
president overal volgt, met een vast plekje in Air Force One. Het Witte Huis omvat
een compleet nieuwe wereld vol glamour, drama, intriges en protocollen, maar het
blijkt ook gewoon een kantoor, met leuke en minder leuke collega’s. Beck beschrijft
hoe ze de hele entourage leert kennen van Barack Obama, vriendschappen sluit en
ook nog eens verliefd wordt op de rechterhand van de president die, net als zij, al
bezet is. Wanneer kun je beginnen? is het waargebeurde verhaal van een jonge
vrouw die onwaarschijnlijke vriendschappen sluit, haar hart verpandt, haar stem
ontdekt en leert wat er echt toe doet tijdens haar eerste échte baan. In het Witte
Huis. OMG.

Rodham
'Once I started reading The Immortalists, I resented every moment I had to spend
away from the book until I'd finished' Stylist 'A compelling and utterly absorbing read
with virtuoso storytelling on display' Sunday Express It's 1969, and holed up in a
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grimy tenement building in New York's Lower East Side is a travelling psychic who
claims to be able to tell anyone the date they will die. The four Gold children, too
young for what they're about to hear, sneak out to learn their fortunes. Such
prophecies could be dismissed as trickery and nonsense, yet the Golds bury theirs
deep. Over the years that follow they attempt to ignore, embrace, cheat and defy the
'knowledge' given to them that day - but it will shape the course of their lives forever.
Readers love The Immortalists: 'I read this book over three days and will remember it
for a lifetime' ***** 'This is a book that I never wanted to finish reading. I truly enjoyed
each single word of it' ***** 'A book of epic proportions. . . mystical and hugely
memorable . . . I can't praise it highly enough. A must read!' ***** 'Deserves all the
noise around it' ***** 'One of those books I wish I could un-read so I could read it all
over again for the first time' ***** 'A perfect book club read' *****

Doorgang
De 64-jarige Jennifer White is een gepensioneerde orthopedisch chirurg die aan de
ziekte van alzheimer lijdt. Haar zoon en dochter doen hun best om met haar
stemmingswisselingen, verwarring en zwerftochten om te gaan, maar hebben zo hun
eigen problemen. Als Jennifers beste vriendin Amanda vermoord wordt
aangetroffen, waarbij vier vingers met chirurgische precisie zijn verwijderd, is
Jennifer de hoofdverdachte. Jennifer kan zich echter niet herinneren of ze de moord
heeft gepleegd. Terwijl zij steeds meer haare grip op de werkelijkheid verliest, doen
haar kinderen hun uiterste best om te voorkomen dat Jennifer wordt opgesloten.
Hersenspinsels is het portret van een complexe vriendschap tussen twee vrouwen
waaraan een groot geheim ten grondslag ligt. Deze ontroerende en verbluffende
roman is soms pijnlijk om te lezen, maar toch kun je hem niet meer wegleggen.

Documentary Voice & Vision
De negenjarige Robin groeit op in een welvarend blank gezin in Johannesburg ten
tijde van de Apartheid. Beauty is Xhosa. Ze woont in Transkei waar ze haar kinderen
alleen opvoedt. Hun paden kruisen elkaar door de gewelddadige studentenopstand
in Soweto, waarbij Robins ouders omkomen en Beauty's dochter wordt vermist.
Beauty wordt ingehuurd als Robins kindermeisje. Bij haar vindt Robin de liefde en
genegenheid die ze van haar ouders nooit kreeg. Wat zal er gebeuren als Beauty
haar eigen dochter terugvindt?

Shadows and Allon Lovers
In book four of the award-winning Austin Family Chronicles young adult series from
Madeleine L’Engle, author of A Wrinkle in Time, Vicky Austin experiences the
difficulties and joys of growing up. "This wasn't the first time that I'd come close to
death, but it was the first time I'd been involved in this part of it, this strange, terrible
saying goodbye to someone you've loved." These are Vicky Austin's thoughts as she
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stands near Commander Rodney's grave while her grandfather, who himself is dying
of cancer, recites the funeral service. Watching his condition deteriorate over that
long summer is almost more than she can bear. Then, in the midst of her struggle,
she finds herself the center of attention for three young men. Leo, Commander
Rodney's son, turns to her as an old friend seeking comfort but longing for romance.
Zachary, whose attempted suicide inadvertently caused Commander Rodney's
death, sees her as the one sane and normal person who can give some meaning to
his life. And Adam, a serious young student working at the nearby marine-biology
station, discovers Vicky, his friend's little sister, incipient telepathic powers that can
help him with his experiments in dolphin communications. Vicky finds solace and
brief moments of peace in her poetry, but life goes on around her, and the strain
intensifies as she confronts matters of love and of death, of dependence and of
responsibility, universal concerns that we all must face. The inevitable crisis comes
and Vicky must rely on openness, sensitivity, and the love of others to overcome her
private grief. Once again, Madeleine L'Engle has written a story that revels in the
drama of vividly portrayed characters and events of the spiritual and moral
dimensions of common human experiences. A Ring of Endless Light is a 1981
Newbery Honor Book. Books by Madeleine L'Engle A Wrinkle in Time Quintet A
Wrinkle in Time A Wind in the Door A Swiftly Tilting Planet Many Waters An
Acceptable Time A Wrinkle in Time: The Graphic Novel by Madeleine L'Engle;
adapted & illustrated by Hope Larson Intergalactic P.S. 3 by Madeleine L'Engle;
illustrated by Hope Larson: A standalone story set in the world of A Wrinkle in Time.
The Austin Family Chronicles Meet the Austins (Volume 1) The Moon by Night
(Volume 2) The Young Unicorns (Volume 3) A Ring of Endless Light (Volume 4) A
Newbery Honor book! Troubling a Star (Volume 5) The Polly O'Keefe books The
Arm of the Starfish Dragons in the Waters A House Like a Lotus And Both Were
Young Camilla The Joys of Love

De schaduw van mijn vader
‘Onschuldig als jij’ van Rowan Hisayo Buchanan is een prachtig geschreven roman.
Het verhaal voert de lezer van New York, Connecticut naar Berlijn. ‘Onschuldig als
jij’ gaat over Yuki Oyama, een Japans meisje, dat het probeert te maken als
kunstenaar en Yuki’s zoon Jay, die als volwassen man zijn moeder Yuki weer
opzoekt. Ze hebben elkaar al jaren niet gezien. Jay moet Yuki het testament van zijn
vader overhandigen en confronteert haar met haar eigen verleden. Ze heeft hem
verlaten toen hij 2 jaar oud was. ‘Onschuldig als jij’ is een sprankelende roman over
identiteit, familie en vergiffenis. Rowan Hisayo Buchanan zet zichzelf er in één klap
mee op de literaire kaart. ‘“Onschuldig als jij” is een feest om te lezen.’ – Lorrie
Morre

Before and After the Book Deal
In 1978 wordt een baby geboren – en daar splitst het verhaal. Louis en Louise zijn
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dezelfde persoon in twee verschillende levens. Ze maken dezelfde helse nacht mee,
en moeten leven met de gevolgen Julie Cohen schreef met 'Louis en Louise' een
prachtige roman met een gedurfd uitgangspunt. Op 8 september 1978 wordt een
baby geboren – en vanaf dat punt splitst het verhaal zich in tweeën. Louis en Louise
zijn dezelfde persoon in twee verschillende levens. Het enige verschil is de laatste
letter van hun naam. Ze hebben dezelfde beste vrienden, hetzelfde rode haar,
dezelfde droom om ooit schrijver te worden. Ze maken dezelfde verschrikkelijke
nacht mee, en moeten leven met de gevolgen, Louis als man en Louise als vrouw.
Julie Cohen groeide op in Amerika, maar werd tijdens haar studie verliefd op
Engeland. Sindsdien woont ze daar met man, zoon en hond. Voor haar romans won
ze al verschillende prijzen. Eerder schreef ze de romans 'Samen' en 'Zij, jij en ik'.

Obsessed (Book #12 in the Vampire Journals)
‘Rodham’, de nieuwe roman van Curtis Sittenfeld schetst een alternatieve
geschiedenis over Hillary Rodham. Zij is een veelbelovende jonge vrouw: ze studeert
rechten aan de prestigieuze rechtenfaculteit van Yale, en maakt naam als activiste
en voorvechtster van vrouwenrechten. En dan valt ze als een blok voor Bill Clinton.
Een knappe, charismatische medestudent die zijn politieke carrière al ijverig in de
steigers aan het zetten is. Tussen Hillary en Bill ontstaat een diepgaande
intellectuele, emotionele en fysieke verbintenis. In het echt trouwde Hillary Rodham
met de liefde van haar leven en werd zij de Hillary Clinton die we al decennia
kennen. Maar in deze meesterlijk verbeelde roman kiest Hillary een andere weg en
verlaat ze Bill. In de daaropvolgende decennia klimt ze op in de Amerikaanse
politiek. Haar wegen zullen die van Bill Clinton telkens opnieuw kruisen, zowel in de
politieke arena als privé.

The Book of Immortality
Three years after the Battle of Rift Ridge, Mink is still struggling as he adjusts to his
new life as a Machinist in the high-tech world of Freeland. Two goals push him to
keep going: developing his newly discovered affinity for metal and avenging his lost
love. Both will require him to break the law. Mink’s unique talents are illegal to use
but his skill of manipulating metal soon catches the attention of a clandestine
revolutionary group, who offer to help him achieve his objectives in exchange for
sharing his abilities. When a plot to destroy his former home is discovered, Mink will
have no choice but to trust an unknown ally and hope that his newly acquired skills
will be enough to save them before his past catches up to him.

De onsterfelijken
Op de vooravond van de bruiloft van haar enige dochter wordt het leven van June
Reid verwoest: zij overleeft als enige een explosie die haar hele familie het leven
kost. Eenzaam en reddeloos begint June aan een tocht dwars door Amerika, zo ver
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mogelijk weg van haar woonplaats in Connecticut. 'Heb je ooit familie gehad' is een
hartverscheurende roman over de menselijke kracht om troost te vinden, zelfs na
nauwelijks te verwoorden gebeurtenissen.

The Immortalists
From acclaimed journalist Ben Bradlee Jr. comes the epic biography of Boston Red
Sox legend Ted Williams that baseball fans have been waiting for. Williams was the
best hitter in baseball history. His batting average of .406 in 1941 has not been
topped since, and no player who has hit more than 500 home runs has a higher
career batting average. Those totals would have been even higher if Williams had
not left baseball for nearly five years in the prime of his career to serve as a Marine
pilot in WWII and Korea. He hit home runs farther than any player before him -- and
traveled a long way himself, as Ben Bradlee, Jr.'s grand biography reveals. Born in
1918 in San Diego, Ted would spend most of his life disguising his Mexican heritage.
During his 22 years with the Boston Red Sox, Williams electrified crowds across
America -- and shocked them, too: His notorious clashes with the press and fans
threatened his reputation. Yet while he was a God in the batter's box, he was
profoundly human once he stepped away from the plate. His ferocity came to define
his troubled domestic life. While baseball might have been straightforward for Ted
Williams, life was not. The Kid is biography of the highest literary order, a thrilling
and honest account of a legend in all his glory and human complexity. In his final atbat, Williams hit a home run. Bradlee's marvelous book clears the fences, too.

Eternal Breath
He was a hedonist and a misogynist, a cynic and a narcissist. But that all changed
when, on a seemingly regular day, in a seemingly normal tone, his "uncle" told him
that he was immortal. The Immortalists is a story of one man's life and his
transformation from materialism to spiritualism. It is an enlightening tale that shows
how one man, against seemingly insurmountable odds, can make a difference in the
lives of millions. Follow along on a journey that will illuminate the beauty and power
of human compassion and morality.

De Nix
"A book to rival TWILIGHT and VAMPIRE DIARIES, and one that will have you
wanting to keep reading until the very last page! If you are into adventure, love and
vampires this book is the one for you!" --Vampirebooksite.com (regarding Turned)
OBSESSED is Book #12—and the final book—of the bestselling series THE
VAMPIRE JOURNALS, which begins with TURNED (Book #1)--a free download
with over 900 five star reviews! In OBSESSED, 16 year old Scarlet Paine races to
save her true love, Sage, before he is killed at the hand of the Immortalists. Alienated
from her friends and family—and with only one night left before Sage is wiped
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out—Scarlet is forced to choose whether to sacrifice it all for him. Caitlin and Caleb
race desperately to save their daughter, still determined to find a way to cure Scarlet
and to end vampirism for all time. Their quest leads them to one shocking secret
after the next as they seek to find the ancient, lost vampire city, hidden deep beneath
the Sphinx in Egypt. What they find may just change the destiny of the vampire race
for all time. Yet it may still be too late. The Immortalist nation is intent on killing
Scarlet and Sage, while Kyle, too, is on a murderous rampage, turning Vivian and
the entire high school into his own vampire army, set on destroying the town. In
OBSESSED, the shocking finale of the 12 book series THE VAMPIRE JOURNALS,
Scarlet and Caitlin will be left with a monumental choice—one that will change the
world forever. Will Scarlet make the ultimate sacrifice to save Sage’s life? Will Caitlin
give up everything to save her daughter? Will they both risk everything for love?
“Morgan Rice proves herself again to be an extremely talented storyteller….This
would appeal to a wide range of audiences, including younger fans of the
vampire/fantasy genre. It ended with an unexpected cliffhanger that leaves you
shocked.” –The Romance Reviews (regarding Loved)

Summary of the Immortalists
The Immortalists by Chloe Benjamin - Book Summary - Abbey Beathan (Disclaimer:
This is NOT the original book) An astonishing novel that portrays the life of 4
adolescents after they find out when they are going to die. If you knew the exact date
of your death, would you do anything different? Or would you walk the same path as
before? This novel portrays the story of 4 adolescents who are living that dilemma.
The arrival of a mystical woman who claims to be capable of predicting the date
you'll die changes the protagonists' lives forever. With an extremely interesting plot
and charming characters, let yourself be consumed by this spectacular novel and
live every single moment of the Gold children's life by their side. (Note: This
summary is wholly written and published by Abbey Beathan. It is not affiliated with
the original author in any way) "Magic is only one tool among many for keeping one
another alive." - Chloe Benjamin Some dare to say that curiosity killed the cat but
would the drive of the Gold children to find out their date of death actually be good
for them? Or would it translate into mayhem? A tale full of suspense and mysteries
lurking around every corner that will make it impossible for you to stop reading it.
Chloe Benjamin's audiobook is 11 hours of pure awesomeness. Interesting plot,
awesome narrative and lovable characters, definitely a title worth buying. P.S. The
Immortalists is a wonderful novel that will nurture you with the story of the Gold
children. P.P.S. It was Albert Einstein who famously said that once you stop learning,
you start dying. It was Bill Gates who said that he would want the ability to read
faster if he could only have one superpower in this world. Abbey Beathan's mission
is to bring across amazing golden nuggets in amazing books through our
summaries. Our vision is to make reading non-fiction fun, dynamic and captivating.
Ready To Be A Part Of Our Vision & Mission? Scroll Up Now and Click on the "Buy
now with 1-Click" Button to Get Your Copy. Why Abbey Beathan's Summaries? How
Can Abbey Beathan Serve You? Amazing Refresher if you've read the original book
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before Priceless Checklist in case you missed out any crucial lessons/details Perfect
Choice if you're interested in the original book but never read it before Disclaimer
Once Again: This book is meant for a great companionship of the original book or to
simply get the gist of the original book. "One of the greatest and most powerful gift in
life is the gift of knowledge. The way of success is the way of continuous pursuit of
knowledge" - Abbey Beathan

Louis en Louise
Samuel Andresen-Anderson is een schrijver met een writer's block, een verveelde
leraar op een plaatselijke universiteit. Zijn moeder heeft hij niet meer gezien sinds ze
hem als kind in de steek liet. Maar dan ziet hij haar, ruim twintig jaar later, op het
nieuws, terwijl ze stenen gooit naar een conservatieve politicus. Volgens de media is
ze een linkse radicaal met een schimmig verleden, maar voor zover Samuel weet
heeft ze altijd in een kleine stad in Iowa gewoond. Welk beeld van zijn moeder is
waar? Vastberaden om het raadsel op te lossen - en daarmee eindelijk een
manuscript voor zijn ongeduldige uitgever te hebben - besluit hij een openhartige en
meedogenloze biografie van zijn moeder te schrijven. Hij moet haar alleen eerst zien
te vinden. En met haar kunnen praten zonder in tranen uit te barsten.

The Anatomy of Dreams
Eternal Breath by Pola Churchill illustrates Leonard Orr's fascinating life as an
author, visionary and healer as one of the pioneers and orginators of the Human
Potential Movement in the 70's with his amazing discovery of Rebirthing.

De anatomie van dromen
‘Katherine Center weet als geen ander hoe ze de lezer moet boeien en vasthouden.’
Graeme Simsion, auteur van Het Rosie project Voor de lezers van Rosie Walsh,
Nicholas Sparks en Jojo Moyes Het leven lacht Margaret Jacobsen toe. Ze is net
afgestudeerd, heeft nu al een geweldige baan, en haar vriend Chip is alles wat ze
maar kan wensen. Maar op de dag dat al Maggies dromen uit lijken te komen, begint
een nachtmerrie: Chip, een jonge piloot, neemt haar mee in een vliegtuig om haar
hoog in de lucht een aanzoek te doen. Maar het vliegtuig crasht. Chip heeft geen
schrammetje, Maggie een dwarslaesie Als Maggie bijkomt in het ziekenhuis, hoort
ze dat ze misschien nooit meer zal kunnen lopen, en dat is het begin van een lange
weg, vol tegenslagen, maar ook vol hoop. Ze leert dat de nieuwe Maggie misschien
anders is dan ze zich had voorgesteld, maar dat ze sterker is dan ze ooit had kunnen
denken, en dat je steun en liefde op de meest onverwachte plekken kan
tegenkomen. De pers over Katherine Center ‘Sympathieke personages die het
gevecht aangaan met de problemen die het leven op hun pad gooit. Een wijs boek
dat alle tekenen van een bestseller vertoont.’ Booklist ‘Dit is niet alleen een verhaal
over een familietragedie, het is vooral een les om zoveel mogelijk uit het leven te
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halen.’ Publishers Weekly

The Immortalists
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.

Het overgebleven kind
Glen Duncan - De laatste weerwolf 'Het is bevestigd,' zei Harley. 'Ze hebben die uit
Berlijn twee nachten geleden gedood. Jij bent de laatste.' Op het moment dat Jake
Marlowe hoort dat hij de laatste weerwolf op aarde is, heeft hij de hoop op een rustig
leventje allang opgegeven. Elk moment kan de WOCOP, de World Organisation for
the Control of Occult Phenomena, de deur intrappen en hem vermoorden. Vreemd
genoeg heeft Jake er wel vrede mee, want hij is het vluchten zat. De eeuwige honger
naar mensenvlees en de pijnlijke gedaantewisseling die elke volle maan met zich
meebrengt - het wordt hem allemaal te veel. Maar dan ontmoet hij, onverwachts en
met grote gevolgen, iemand die het leven voor hem weer de moeite waard maakt.

Heb je ooit familie gehad
Als ik van je hield, zou ik je dit vertellen is een wondermooi debuut dat de kracht van
het korte verhaal bewijst. Als lezer stap je in tien verhalen, en kruip je in de huid van
Blacks uiteenlopende personages. Je gaat als vader met je studerende dochter mee
om haar eerste blindengeleidehond uit te zoeken. Je gaat als oudere vrouw op reis
met je wat achtergebleven tweelingbroer. Je hebt niet lang meer te leven, maar dat
weet je jonge, egocentrische buurman niet. Je kunt niet met en niet zonder die
ander, je moet afscheid nemen en verdragen wat je overkomt. Als ik van je hield,
zou ik je dit vertellen is een tocht door tien levens, tien ervaringen die de wereld even
een andere kleur geven en die je nieuwsgierig maken naar méér. Robin Black heeft
al diverse verhalen gepubliceerd en is bezig aan een roman. Haar werk wordt
vergeleken met dat van Alice Munroe, de winnaar van de Man Booker International
Prize 2009. Black geeft les in fictie schrijven aan een universiteit in Philadelphia. Als
ik van je hield verschijnt o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië en Australië. Tip: volg haar
blog via www.robinblack.net
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Mijn leven na jou
‘Doorgang jongleert op bekwame wijze met de klassieke ingrediënten van het
spookhuisverhaal.’ **** de Volkskrant Het geheimzinnige huis waar het in Doorgang
om draait, bestaat maar eens in de negen jaar. En elke keer verdwijnen er
bezoekers en met hen de toegang tot het huis. Vijf keer voert Mitchell je mee en vijf
keer trap je weer in zijn verleidelijke en bonte mix van horror, fantasie en
werkelijkheid, ironie en bovennatuurlijke streken. Doorgang zit zo slim in elkaar en is
zo verrassend geloofwaardig dat je je er alleen maar aan kunt overgeven. Een
hedendaags, realistisch spookverhaal dat je in een keer uitleest. De pers over
Doorgang ‘De kracht van Doorgang zit hem in de menselijkheid van de personages.
Dat is Mitchell op zijn best.’ **** NRC Handelsblad ‘Doorgang is zo’n boek dat je
maar met veel moeite terzijde kan leggen. Het schrijfplezier spat van de
bladzijden!’CuttingEdge.nl ‘Spooky vertier.’ Nu.nl

Endings
'A quirky, funny, melancholy portrait of a significant European moment, captured by
this most subtle of Americans abroad' Tessa Hadley, author of The Past and Late in
the Day Eager to escape stifling small-town Indiana, Elliott moves to Prague, where
he gets a job teaching English. It's 1998, and the Czech Republic is moving with
increasing rapidity out of the shadow of communism and into the wilds of twenty-firstcentury capitalism. Elliott meets his students in a variety of pubs and conducts his
lessons over pints of local Radegast beer. He gets his shoes stolen by an
experimental artist who engages Elliott in a number of eccentric schemes. And he
meets Amanda, an English teacher from the UK, with whom he falls in love.
Together, they try to make a place for themselves as strangers in this strange land.
They explore the dark history and surprising wonders of their adopted city, touring
the twisting ancient streets and encountering expats, movie stars, tobacco
executives, a former Soviet informant, and the president of Poland. But the forces
that are reshaping the city are also at work on them, and eventually it becomes
evident that their idyll must end - that change is the only reality one can't outrun.

Neurie als je de woorden niet kent
De zon achterna van Shobha Rao is een spannende roman over de bijzondere
vriendschap van twee Indiase meisjes. Nadat de moeder van Poornima overlijdt is er
weinig warmte in haar leven. Ze moet voor haar broertjes en zusjes zorgen totdat
haar vader erin slaagt haar uit te huwelijken. Wanneer Savitha voor hem komt
werken ervaart Poornima voor het eerst vriendschap. Het leven voelt niet meer zo
claustrofobisch en Poornima begint voorzichtig te dromen van onafhankelijkheid.
Dan moet Savitha vanwege een vreselijke gebeurtenis het dorp verlaten, en
Poornima laat alles achter zich om haar te vinden. Poornima’s reis voert haar langs
de onderwereld van India en uiteindelijk naar Seattle. Shobha Rao wisselt in De zon
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achterna tussen beide perspectieven en vertelt zo een krachtig verhaal over hoop en
het innerlijke vuur van jonge vrouwen in India. Voor liefhebbers van De vliegeraar en
De zoon van de verhalenverteller.

De zon achterna
Sci-Fi "what if" speculating that through the galaxy all humans are artificially
modified? This is the fourth book of Allon Sci-fi. What would humanity do in a billion
years given rapid growth in technology we see, in a universe 13 billion years old?
Are they here now? Alien machines made of molecules and work with flesh as if
molding clay? An individual living for thousands of years has mellowed, not bothered
by Gay affection. Immortal living still protects body health perhaps even more. Anger
holds new dimensions before an Internet technology grown over a billion years!
Jealousy and anger still can risk disaster. Advanced science can not prevent a war
of revenge. Does love conquer all, even here? There are reasons to believe it does!

Goulash
'Dit boek heeft mij echt geraakt. Verbijsterend en hoopvol.' DWDD Boekenpanel
Chicago, 1985. Yale werkt bij een museum en staat op het punt om een bijzondere
collectie binnen te halen. Maar terwijl zijn carrière een hoge vlucht neemt, woekert
de aidsepidemie. Na de begrafenis van zijn goede vriend Nico wordt Yales
vriendenkring snel kleiner, totdat hij alleen Fiona, Nico's jongere zus, over heeft.
Dertig jaar later gaat Fiona in Parijs op zoek naar haar dochter die haar niet meer wil
spreken. Daar logeert ze bij een vriend, die fotograaf was in Chicago in de jaren 80
en wordt zo opnieuw geconfronteerd met de verwoestende effecten die de aidscrisis
heeft gehad op haar leven. De verhalen van Yale en Fiona komen op verrassende en
ontroerende wijze samen in een onvergetelijk slot. 'Een van de eerste romans die
verslag doet van de aidsepidemie vanaf de uitbraak tot het heden. Een meeslepend
verhaal over het leven in rampzalige tijden.' The New York Times 'Een ijzersterk
verhaal over vrienden die onder de zwaarst mogelijke omstandigheden hun
menselijkheid trachten te behouden.' People Magazine 'Een hartverscheurend
verhaal over liefde en verlies maar ook over diepe verbondenheid.' Oprah Magazine
'Buitengewoon aangrijpend, levendig en hoopvol.' The Guardian

Machines
Learn the creative and technical essentials of documentary filmmaking with
Documentary Voice & Vision. This comprehensive work combines clear, up-to-date
technical information, production techniques and gear descriptions with an
understanding of how technical choices can create meaning and serve a director’s
creative vision. Drawing on the authors’ years of experience as documentary
filmmakers, and on interviews with a range of working professionals in the field, the
book offers concrete and thoughtful guidance through all stages of production, from
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finding and researching ideas to production, editing and distribution. Documentary
Voice & Vision will help students and aspiring filmmakers think though research and
story structure, ethics, legal issues and aesthetics, as well as techniques from
camera handling to lighting, sound recording and editing. The book explores a full
range of production styles, from expository to impressionistic to observational, and
provides an overview of contemporary distribution options. Documentary Voice &
Vision is a companion text to Mick Hurbis-Cherrier’s Voice & Vision: A Creative
Approach to Narrative Film and DV Production, and employs a similar style and
approach to that classic text. This text is written from the perspective of documentary
filmmakers, and includes myriad examples from the world of non-fiction filmmaking.
A robust companion website featuring additional resources and interactive figures
accompanies the book.

De Laura's
An exploration of one of the most universal human obsessions charts the rise of
longevity science from its alchemical beginnings to modern-day genetic interventions
and enters the world of those whose lives are shaped by a belief in immortality.
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