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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans 

Paulo Coelho. Hippie. Vertaald uit het Portugees. Semi-autobiografisch vertelde 

belevenissen van de Braziliaanse auteur, die tijdens de bloei van de hippietijd onder meer 

naar Amsterdam en Istanboel reist. Speelduur: 8:59. Boeknummer: 27188. 

Tove Jansson. Fair play. Vertaald uit het Zweeds. Korte verhalen waarin de liefdesrelatie 

tussen twee vrouwen en hun kunstenaarschap centraal staan. Speelduur: 3:14. 

Boeknummer: 27206. 

Giorgio Bassani. De geur van hooi. Vertaald uit het Italiaans. De Italiaanse auteur memoreert 

zijn leven. Speelduur: 2:58. Boeknummer: 27259. 

Paul De Wispelaere. Tussen tuin en wereld. Bundeling van vier autobiografisch getinte 

romans. Speelduur: 7:47. Boeknummer: 27342. 

Annie Ernaux. Meisjesherinneringen. Vertaald uit het Frans. De schrijfster schetst een portret 

van het meisje dat ze was in 1958 na het eindexamen, onder het motto helderheid te krijgen 

in het verleden dat op het moment van beleven volkomen duister is. Speelduur: 4:23. 

Boeknummer: 27402. 



2: Biografische romans 

Antonio Muñoz Molina. Als de schaduw die verdwijnt. Vertaald uit het Spaans. Een schrijver 

raakt gefascineerd door de moordenaar van Martin Luther King. Speelduur: 17:41. 

Boeknummer: 27207. 

Renato Cisneros. De afstand die ons scheidt. Vertaald uit het Spaans. Een zoon gaat op 

zoek naar de ware identiteit van zijn overleden vader, een bekende en controversiële 

politicus. Speelduur: 14:54. Boeknummer: 27239. 

Anaïs Barbeau-Lavalette. De vrouw die vluchtte. Vertaald uit het Frans. Een kleindochter wil 

achterhalen wat haar grootmoeder ertoe dreef haar kinderen in de steek te laten. Speelduur: 

6:55. Boeknummer: 27267. 

3: Detectives 

Walter Damen. Moord in de aula. Als de eerstejaars rechtenstudenten aan de universiteit 

van Antwerpen wachten op het eerste college van de professor, wordt zij gruwelijk verminkt 

in haar kantoor aangetroffen. Speelduur: 7:52. Boeknummer: 27303. 

Luc Deflo. Levend speelgoed. Ann Gulikers, telg uit een gegoede familie en een prima 

studente, verdwijnt spoorloos op de campus van haar school. Rechercheurs Nadia 

Mendonck en Dirk Deleu twijfelen er geen seconde aan dat het om een onrustwekkende 

verdwijning gaat. Alle registers worden opengetrokken, maar er zijn geen 

aanknopingspunten. Geen getuigen. Geen motief. Speelduur: 8:33. Boeknummer: 27305. 

Belinda Aebi. Comeback. Vervolg op Ademnood. Profiler Kaya De Regge is samen met haar 

team op zoek naar iemand die verdacht wordt van een dubbele moord maar spoorloos is 

verdwenen, waarschijnlijk met een nieuwe identiteit. Speelduur: 9:15. Boeknummer: 27372. 

Arnaldur Indriðason. Valkuil. Vertaald uit het IJslands. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

onderzoeken politiemannen Flóvent en Thorson de dood van een op het strand 

aangespoelde man en de dood van een jongeman die met veel geweld om het leven is 

gebracht. Speelduur: 9:51. Boeknummer: 27396. 

4: Ontwikkelingsromans 

Jaap Robben. Zomervacht. De dertienjarige Brian moet noodgedwongen tijdens de zomer 

voor zijn verstandelijk en fysiek beperkte broer Lucien zorgen. Speelduur: 7:53. 

Boeknummer: 27181. 

Shobha Rao. De zon achterna. Vertaald uit het Engels. Twee Indiase meisjes vechten tegen 

de achtergrond van een armoedig en uitzichtloos bestaan voor hun recht op 

onafhankelijkheid en voor hun hechte vriendschap. Speelduur: 13:33. Boeknummer: 27204. 

Phillip Lewis. Een andere stilte. Vertaald uit het Engels. Als een jongen zijn ouderlijk huis in 

een armoedige streek in North Carolina verlaat om te gaan studeren, besluit hij daar nooit 

meer terug te komen, maar het loopt anders. Speelduur: 11:31. Boeknummer: 27329. 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  



Libby Page. Het zwembad. Vertaald uit het Engels. De dreigende sluiting van een zwembad 

zorgt voor grote verbondenheid binnen de lokale gemeenschap van Brixton, een wijk in 

Londen. Speelduur: 10:39. Boeknummer: 27186. 

Katy Regan. Kleine grote liefde. Vertaald uit het Engels. Wanneer een tienjarige jongen op 

zoek gaat naar zijn vader, die kort na zijn geboorte verdween, krijgt hij geen medewerking 

van zijn familie, maar wel van zijn vriendinnetje. Speelduur: 12:55. Boeknummer: 27202. 

Paulus Hochgatterer. De dag dat mijn grootvader een held was. Vertaald uit het Duits. In het 

laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog neemt een Oostenrijkse boerenfamilie een 

gevlucht 13-jarig meisje in huis en later komt daar nog een jonge Rus bij, gevlucht uit Duitse 

gevangenschap. Als Duitse soldaten de Rus ontdekken, neemt de spanning toe. Speelduur: 

3:06. Boeknummer: 27217. 

Peter Keglevic. Hoe ik Hitlers getuige werd. Vertaald uit het Duits. Een joodse man wordt 

uitgekozen voor de hoofdrol in de verfilming van een hardloopwedstrijd voor Hitler en is 

daardoor getuige van het huwelijk tussen Hitler en Eva Braun. Speelduur: 23:12. 

Boeknummer: 27234. 

Silvia Avallone. Levenslicht. Vertaald uit het Italiaans. Twee vrouwen twijfelen over het 

moederschap: de een is onbedoeld zwanger, de ander wil dolgraag adopteren wegens 

onvruchtbaarheid. Speelduur: 15:19. Boeknummer: 27236. 

Mihail Sebastian. Sinds tweeduizend jaar. Vertaald uit het Roemeens. Een Joodse 

intellectueel in Roemenië tijdens het antisemitische interbellum moet zich staande zien te 

houden in een voor hem vijandige omgeving. Speelduur: 9:11. Boeknummer: 27243. 

Victoria Udall. Duizend papieren vogels. Vertaald uit het Engels. De botanische tuin Kew 

Gardens ten zuiden van Londen vormt het decor van vijf met elkaar verbonden personages. 

Speelduur: 9:22. Boeknummer: 27245. 

Alisa Ganíjeva. Liefde in de Kaukasus. Vertaald uit het Russisch. Een jonge advocaat keert 

uit Moskou terug naar zijn geboortedorp in de Kaukasus, wordt daar verliefd en besluit te 

trouwen, maar dan wordt hij valselijk beschuldigd van extremisme. Speelduur: 8:37. 

Boeknummer: 27246. 

Anneliese Mackintosh. Stervensgelukkig. Vertaald uit het Engels. Een dertigjarige vrouw 

vindt het tijd worden om orde op zaken te stellen in haar leven en verbreekt de affaire met 

een bezette man en gaat in therapie voor haar drankverslaving. Speelduur: 9:38. 

Boeknummer: 27249. 

Jérôme Colin. Het slagveld. Vertaald uit het Frans. Een vader worstelt met de relatie met zijn 

puberzoon. Speelduur: 3:46. Boeknummer: 27257. 

Lorraine Fouchet. De kleuren van het leven. Vertaald uit het Frans. Een jonge vrouw wordt 

gezelschapsdame van een dementerende vrouw en raakt geïntrigeerd door haar 

familiegeschiedenis. Speelduur: 9:24. Boeknummer: 27278. 

Jennifer Robson. Aan de oever van de Seine. Vertaald uit het Engels. Verlangend naar een 

nieuw leven verhuist een jonge vrouw van Engeland naar het weelderige Parijs van de jaren 

twintig om daar schilderlessen te volgen, waar ze al snel nieuwe vrienden maakt onder wie 

een aantrekkelijke journalist. Speelduur: 11:33. Boeknummer: 27282. 

Jon McGregor. Reservoir 13. Bekroond met de Costa Novel Award. Vertaald uit het Engels. 

Als een 13-jarig meisje in een Engels natuurgebied verdwijnt, zoekt het hele dorp mee. De 



zoektocht gaat door, maar het gewone leven en de seizoenen ook. Speelduur: 10:17. 

Boeknummer: 27285. 

Joanna Davidson Politano. De verdwijning van Lady Jayne. Vertaald uit het Engels. 

Engeland, 19e eeuw. Een jonge vrouw komt na de dood van haar vader bij haar rijke familie 

wonen en gaat op onderzoek uit om zo het laatste boek van haar vader te voltooien. 

Speelduur: 12:48. Boeknummer: 27289. 

Luz Gabás. Als vuur in het ijs. Vertaald uit het Spaans. In de Pyreneeën worstelen twee 

geliefden halverwege de 19e eeuw met omstandigheden die hun liefde in de weg zitten. 

Speelduur: 20:37. Boeknummer: 27294. 

Ali Smith. Winter. Vormt samen met Herfst, Lente en Zomer een seizoenskwartet. Vertaald 

uit het Engels. Als de zoon van een zakenvrouw een vervangster voor zijn net weggelopen 

vriendin meeneemt naar het kerstdiner van zijn moeder en ook nog een zus van zijn moeder 

uitnodigt van wie zij is vervreemd, zijn de rapen snel gaar. Speelduur: 8:55. Boeknummer: 

27315. 

Johanna Spaey. Kleine encyclopedie van de eenzaamheid. Er zijn evenveel definities van 

eenzaamheid als mensen die dat ervaren. Johanna Spaey ontleedt eenzaamheid van A tot Z 

in samenhang met kunst, liefde, wetenschap en tal van andere gebieden in deze literaire 

encyclopedie. Speelduur: 6:53. Boeknummer: 27330.  

Serge Simonart. Klaproos. Een 116-jarige Vlaming kijkt terug op zijn leven, waarbij de 

gruwelen van de Eerste Wereldoorlog cruciaal zijn voor de rest van zijn leven. Speelduur: 

8:38. Boeknummer: 27333. 

Linda Boström Knausgård. Welkom in Amerika. Vertaald uit het Zweeds. Een 11-jarig meisje 

praat niet meer na het overlijden van haar vader en dat is van invloed op het leven van haar 

moeder en haar broer. Speelduur: 2:47. Boeknummer: 27348. 

Gaea Schoeters. Zonder titel nummer 1. Een man van middelbare leeftijd twijfelt over zijn 

leven en neemt een abrupte beslissing: hij verlaat zijn vrouw en gaat met zijn ex-geliefde 

door Italië reizen in de voetsporen van de schilder Caravaggio. Speelduur: 9:09. 

Boeknummer: 27349. 

Olivier Adam. Kliffen. Vertaald uit het Frans. Autobiografisch getint relaas over een jongeman 

die de zelfmoord van zijn moeder probeert te verwerken. Speelduur: 6:19. Boeknummer: 

27356. 

Joanna Cannon. Drie dingen over Elsie. Vertaald uit het Engels. Florence, 84 jaar en licht 

dement, gaat op zoek naar de ware identiteit van de nieuwe man in haar verzorgingshuis die 

zij van vroeger meent te kennen. Speelduur: 11:33. Boeknummer: 27358. 

Daniel Mason. De wintersoldaat. Vertaald uit het Engels. Een jonge arts in opleiding moet 

tijdens de Eerste Wereldoorlog leiding geven aan een veldhospitaal in het oosten van 

Europa. Hij heeft alleen de steun van een verpleegster. Speelduur: 14:22. Boeknummer: 

27362. 

Willy Vlautin. Vrij. Vertaald uit het Engels. Realistische schets van de hedendaagse 

Amerikaanse Jan Modaal. Speelduur: 8:35. Boeknummer: 27363.  

Martha Hall Kelly. Seringenmeisjes. Vertaald uit het Engels. De verhalen van een 

Amerikaanse actrice, een Poolse verzetsstrijdster en een Duitse arts komen samen in 

concentratiekamp Ravensbrück. Speelduur: 23:23. Boeknummer: 27364. 



Francesca Melandri. De lange weg naar Rome. Vertaald uit het Italiaans. Als een vrouw in 

2010 in Rome voor haar deur een Ethiopische vluchteling aantreft die zegt dat hij haar neef 

is, is dat het startpunt voor een onderzoek naar het koloniale verleden van Italië. Speelduur: 

23:09. Boeknummer: 27377. 

Lucinda Riley. Parel : CeCe's verhaal. Vertaald uit het Engels. Vierde deel van de serie ‘De 

zeven zussen’. Celaneo, die in Australië woont, gaat op zoek naar haar familiegeschiedenis. 

Speelduur: 21:41. Boeknummer: 27399. 

Lucinda Riley. Maan : Tiggy's verhaal. Vertaald uit het Engels. Vijfde deel van de serie ‘De 

zeven zussen’. Na de dood van haar vader vertrekt Tiggy D'Aplièse naar de afgelegen 

bossen van Schotland om daar te doen wat ze het liefste doet: werken met dieren. Ze komt 

terecht op het landgoed van de intrigerende maar moeilijk te doorgronden Charlie Kinnaird. 

Speelduur: 23:34. Boeknummer: 27400. 

Miroslav Penkov. Ooievaarsberg. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse student van 

Bulgaarse afkomst keert terug naar zijn geboorteland, heeft daar een problematische relatie 

met zijn grootvader en wordt verliefd op een moslimmeisje. Speelduur: 11:04. Boeknummer: 

27401. 

José Eduardo Agualusa. Het genootschap van onvrijwillige dromers. Vertaald uit het 

Portugees. In Angola komen de levens van een journalist, een afgezwaaide Unita-rebel, een 

Mozambikaanse kunstenares en een Braziliaanse neuroloog samen als jongeren in opstand 

komen tegen de dictator. Speelduur: 6:46. Boeknummer: 27403. 

6: Romantische boeken 

Sherryl Woods. De beste keuze. Vertaald uit het Engels. Als haar dochter Annie een 

eetstoornis ontwikkelt, besluit Dana Sue haar ex-man in te schakelen. Speelduur: 13:20. 

Boeknummer: 27193. 

Jennifer Probst. Wanneer je maar wilt. Vertaald uit het Engels. Dalton Pierce heeft zijn oogje 

laten vallen op de stoere, sexy barvrouw Raven, terwijl zij immuun lijkt voor zijn charmes en 

looks maar hun gedeelde verleden haalt hen razendsnel in. Speelduur: 10:11. Boeknummer: 

27198. 

N.I. Monteny. Liefde van je leven. Een vrouw wint een geldprijs en reist later gefrustreerd af 

naar Rome om zich daar over te geven aan de liefde en het leven. Speelduur: 10:36. 

Boeknummer: 27244. 

Nora Roberts. Sleutel tot de kracht. Vertaald uit het Engels. Een jonge Amerikaanse vrouw 

krijgt opdracht om een sleutel te vinden om godendochters te bevrijden. Speelduur: 11:28. 

Boeknummer: 27339. 

Susan Wiggs. Land van honing. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw, die een 

kookschool op een Californische haciënda begint, krijgt te maken met een journalist die een 

boek wil schrijven over het veelbewogen oorlogsverleden van haar opa. Speelduur: 

13:49:39. Boeknummer: 27366. 

7: Streek- en familieromans 

Corina Bomann. De rozentuin. Vertaald uit het Duits. Na de plotselinge ziekenhuisopname 

van haar moeder moet Alexa voor haar zorgen en beslissingen nemen; ondanks hun 



moeizame relatie zoekt de jonge vrouw naar een testament en ontdekt gaandeweg het 

geheim van haar moeder. Speelduur: 13:52. Boeknummer: 27185. 

Rachel Hore. De laatste brief naar huis. Vertaald uit het Engels. Aan de hand van oude 

oorlogsfilms en de briefwisseling tussen een Engelse vrouw en een Duitse soldaat in 

Engelse dienst probeert een jonge historica achter haar familiegeschiedenis te komen. 

Speelduur: 16:19. Boeknummer: 27237. 

Deborah Raney. Familieband. Vertaald uit het Engels. Wanneer een christelijk echtpaar hun 

eerste kind verwacht, duikt plotseling een Afro-Amerikaans buitenechtelijk kind van de man 

op, waardoor zij met hun eigen vooroordelen en die van hun omgeving worden 

geconfronteerd. Speelduur: 9:06. Boeknummer: 27316. 

8: Thrillers 

Jens Henrik Jensen. De schaduwmannen. Vertaald uit het Deens. Niels Oxen, ex-

elitesoldaat met posttraumatische stressstoornis, verschuilt zich achter een valse identiteit in 

een viskwekerij in Jutland. Dan wordt er een moord gepleegd, met heftige gevolgen. Opeens 

vormt Oxen het doel van een klopjacht. Sommigen willen hem helpen, anderen willen hem 

doden. Wie is zijn vriend en wie zijn vijand? Speelduur: 16:25. Boeknummer: 27182. 

Graeme Macrae Burnet. De verdwijning van Adèle Bedeau. Vertaald uit het Engels. Als een 

jonge serveerster op een dag niet op haar werk verschijnt, wordt een van de vaste klanten 

van het restaurant door een politie-inspecteur al snel als verdachte aangemerkt. Speelduur: 

8:44. Boeknummer: 27187. 

Wim Belaen. Het Venetiaans concerto. Een onbekende partituur van Mozart komt in de 

handen van een Engelse Lord die het concerto in wereldpremière wil laten gaan in Venetië 

maar twee opvoeringen later in London, zijn tot dan toe onbekende dochter Amalia als 

soliste wil introduceren. Speelduur: 24:37. Boeknummer: 27189. 

Mirko Zilahy. De mythe van de dood. Vertaald uit het Italiaans. Commandant Enrico Mancini 

van de politie in Rome onderzoekt de zaak van een seriemoordenaar die met het lichaam 

van zijn slachtoffers mythologische figuren nabootst. Speelduur: 12:46. Boeknummer: 27196. 

Dirk Vanderlinden. De zevende macht. In Verona loopt een banale poging om een 

jongedame te versieren verkeerd af. De twee Italiaanse macho’s moeten onderduiken, maar 

het kwaad is al geschied want er duiken internetbeelden op van het kwalijke voorval. Daarna 

verschijnen er op YouTube en de sociale media ook andere filmpjes op van een illuster 

personage. Niemand kent deze adellijke jonker en toch vormt hij een grote bedreiging voor 

de hoogste macht in ons land. Kan hij gestopt worden? Speelduur: 9:55. Boeknummer: 

27201. 

Pascale Pérard. F.E. Een oogchirurg keert voor een bruiloft terug naar de Duitse 

studentenstad Jena, waar hij een kwart eeuw eerder zowel een vriendschap als een liefde 

verloor. Speelduur: 12:22. Boeknummer: 27211. 

Walter Damen. Rusteloos. Kirsten is een jonge strafpleitster die voor een gerenommeerd 

advocatenkantoor in Lissabon werkt. Wanneer de dochter van een Portugese partijvoorzitter 

vermist wordt, krijgt Kirsten haar eerste grote strafzaak. Ze verdedigt een Vlaamse 

projectontwikkelaar die verdacht wordt van betrokkenheid bij deze verdwijning. Volgens de 

publieke opinie is hij schuldig en de druk van de media is enorm. Haar cliënt houdt zijn 

onschuld vol, maar is hij te vertrouwen? Speelduur: 9:18. Boeknummer: 27218. 



Luc Deflo. Verdorven. Wanneer een vrouw aangifte doet bij de politie omdat zij een vermiste 

vrouw heeft gezien, volgt een zoektocht naar de vermoedelijke moordenaar, waarbij haar 

leven en dat van de agent die de zaak onderzoekt, gevaar loopt. Speelduur: 8:42. 

Boeknummer: 27219. 

Fiona Cummins. De opvolger. Vertaald uit het Engels. Drie maanden nadat zij door de 

Collector ontvoerd is, wordt Clara nog steeds vermist en zet DS Fitzroy haar onderzoek 

voort. Speelduur: 10:47. Boeknummer: 27222. 

Erik Raeven. Het Laatste Verbond. Een energieconcern gaat op zoek naar de Ark van het 

Verbond uit de periode van de tempeliers om de vermeende bijzondere krachten ervan aan 

te wenden. Speelduur: 19:59. Boeknummer: 27248. 

Louise Jensen. De date. Vertaald uit het Engels. Als een pas gescheiden jonge vrouw voor 

het eerst weer een date heeft gehad, hervindt ze zichzelf gewond en herkent ze haar eigen 

spiegelbeeld niet meer. Speelduur: 9:53. Boeknummer: 27261. 

Sabine Thiesler. De mensenrover. Vertaald uit het Duits. Een vader kan niet verwerken dat 

degene die zijn dochter heeft doodgereden er met een minimale straf van af komt. 

Speelduur: 11:50. Boeknummer: 27269. 

Steinar Bragi. Ik zal straffen. Vertaald uit het IJslands. Als haar dochter niet thuiskomt van 

een schoolfeest en later vermoord blijkt te zijn, raakt een vrouw in psychische nood en wil 

uiteindelijk nog maar één ding: wraak. Speelduur: 12:54. Boeknummer: 27304. 

Mary Higgins Clark. Ik houd je in de gaten. Vertaald uit het Engels. Als de dag na een feest 

bij haar thuis een 18-jarig meisje dood wordt gevonden in het zwembad zijn er meerdere 

verdachten. Speelduur: 6:32. Boeknummer: 27306. 

Dario Correnti. Heimwee naar bloed. Vertaald uit het Italiaans. Een bijna gepensioneerde 

misdaadjournalist stort zich samen met een stagiaire op een aantal moorden in een 

voorstadje van Milaan. Speelduur: 17:32. Boeknummer: 27314. 

Malin Persson Giolito. In dromen lieg je niet. Vertaald uit het Zweeds. Een achttienjarige 

scholiere is de enige overlevende van een schietpartij op school, waarna zij als verdachte 

wordt aangemerkt en een rechtszaak volgt. Speelduur: 13:47. Boeknummer: 27332. 

Rebecka Aldén. De laatste zomer. Vertaald uit het Zweeds. Als een jonge vrouw terugkeert 

naar het Zweedse eiland waar zij als kind de zomervakantie in een commune doorbracht en 

daar een dode vrouw vindt, komen gaandeweg jeugdherinneringen bij haar naar boven. 

Speelduur: 12:59. Boeknummer: 27335. 

Cristina Alger. De vrouw van de bankier. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse vrouw, 

wier omgekomen man voor een Zwitserse bank werkte, en een Amerikaanse journaliste 

ontdekken een groot internationaal datalek bij banken en dat heeft verstrekkende gevolgen. 

Speelduur: 8:36. Boeknummer: 27336. 

Anja Feliers. Het perfecte meisje. Na een aanslag op psychologe Kathleen Verlinden waarbij 

ze zwaar gewond raakt, hoort haar dochter een noodkreet van een jonge vrouw op haar 

moeders antwoordapparaat en besluit deze vrouw te helpen maar brengt daarmee haar 

eigen leven in gevaar. Speelduur: 8:22. Boeknummer: 27373. 

Michael Fehr. Simeliberg. Vertaald uit het Duits. Een oude Zwitserse boer, die door de 

dorpsgemeenschap als een buitenstaander wordt beschouwd, wordt verdacht van moord op 

zijn vrouw. Speelduur: 2:45. Boeknummer: 27383. 



Sebastian Fitzek. Stoel 7 A. Vertaald uit het Duits. Mats Krüger, een psychiater, moet zijn 

vliegangst overwinnen als zijn hoogzwangere dochter Nele voor het eerst in jaren weer 

contact met hem opneemt. Na een cursus tegen vliegangst gaat Mats aan boord van de 

langeafstandsvlucht Buenos Aires - Berlijn. Al zijn angsten lijken voor niets tot een 

vreemdeling hem vertelt dat een van Mats' ex-patiënten zich ook aan boord bevindt… 

Speelduur: 10:51. Boeknummer: 27398.  

9: Boeken voor jongvolwassenen 

Fantasy. Tomi Adeyemi. Bloed en beenderen. Vertaald uit het Engels. Koning Saran 

probeert het land Orïsha te zuiveren van de magie waarin de maji-stam bedreven is. Zélie 

hoort met haar zwarte huid en witte haar bij de vervolgde maji-stam. Met behulp van prinses 

Amari probeert ze de magie terug te brengen. Daarbij moet ze uit handen zien te blijven van 

kroonprins Inan. Speelduur: 19:24. Boeknummer: 27265. 

Oorlogsromans. Michael Grant. De lange weg. Vertaald uit het Engels. Zomer 1943: de GI's 

Frangie, Rainy, Jenou en Rio gaan met hun medesoldaten naar het eiland Sicilië. Er wordt 

keihard gevochten onder slechte omstandigheden. Rainy wordt vanwege de 

maffiaconnecties van haar vader ingezet voor een speciale missie. Speelduur: 15:05. 

Boeknummer: 27184. 

Road novels. Kaat De Kock. Dromenvanger. Floor ontmoet tijdens een vakantie in de VS de 

jongen van haar dromen. Als de ziekte van haar vader haar te veel wordt, besluit ze hem 

weer op te zoeken. Speelduur: 6:16. Boeknummer: 27212. 

Estelle Maskame. In het diepe. Vertaald uit het Engels. MacKenzie Rivers probeert het 

contact te herstellen met Daniëlle en Jaden Hunter. Zij verloren pas hun ouders bij een auto-

ongeluk. Krijgt MacKenzie een nieuwe kans? Speelduur: 13:47. Boeknummer: 27190. 

Nell De Smedt. Circe. Fiona sluit vriendschap met het meisje Circe. Op een ochtend wordt 

ze wakker in een psychiatrische inrichting en weet niet wat er gebeurd is. Wie is de 

mysterieuze Circe? Speelduur: 11:52. Boeknummer: 27197. 

Sarah Moon. Merel. Vertaald uit het Engels. Merel wordt van het dak van haar middelbare 

school gehaald. Hoewel ze zelf beweert geen zelfmoord te willen plegen, belandt ze in een 

psychiatrisch ziekenhuis. Via therapeutische gesprekken met haar psychiater, dokter Katz, 

komt de ware toedracht aan het licht. Speelduur: 7:07. Boeknummer: 27253. 

Liz Flanagan. De dag van Eden. Vertaald uit het Engels. Als Jess hoort dat haar beste 

vriendin Eden wordt vermist, begint ze een koortsachtige zoektocht. Intussen denkt ze terug 

aan wat er de afgelopen zomer is gebeurd. Speelduur: 7:31. Boeknummer: 27255. 

Historische literatuur. Koen D'Haene. Ketters van de Kemmelberg. Een jongeman in het 16e-

eeuwse Vlaanderen voelt zich aangetrokken tot de beeldenstormers, maar wil weer afstand 

van hen nemen als hij ziet tot wat voor geweld en moordzucht het godsdienstfanatisme leidt. 

Speelduur: 6:59. Boeknummer: 27319. 

Ontwikkelingsromans. Matthew Quick. Sorta like a rockstar. Vertaald uit het Engels. Amber 

staat altijd voor iedereen klaar, ook al is ze dakloos en is haar moeder aan alcohol verslaafd. 

Dan slaat het noodlot toe en staat Amber er echt helemaal alleen voor. Speelduur: 9:53. 

Boeknummer: 27370. 



Marita De Sterck. Duivelskruid. Yara's grootmoeder Tanne is er steeds meer van overtuigd 

dat ze vecht tegen de duivel. Yara probeert te achterhalen waar dit vandaan komt en wil 

weten wat er in Tannes jeugd gebeurd is. Speelduur: 5:54. Boeknummer: 27296. 

Romantische literatuur. Becky Albertalli. De voordelen van onbeantwoorde liefde. Vertaald 

uit het Engels. Molly heeft 26 onbeantwoorde liefdes gehad maar nog nooit een jongen 

gezoend, terwijl haar tweelingzus Cassie er druk op los flirt. Dan komen er twee jongens 

tegelijk op Molly’s pad. Valt ze voor hipster Will of voor nerd Reid? Speelduur: 9:23. 

Boeknummer: 27312. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Pascale Naessens. Puur & lichter : slanker door goed te eten. Pascale Naessens en arts 

William Cortvriendt hebben de handen in elkaar geslagen en dit kookboek ontwikkeld, met 

65 eenvoudige dieetrecepten die een gezonde levensstijl bevorderen en waar je en passant 

ook mee kunt afvallen. Speelduur: 4:23. Boeknummer: 27275. 

Roger Van Damme. Het beste van Roger Van Damme : alle beste recepten verzameld in 1 

boek. In dit boek heeft Njam!-chef en meester-patissier zijn allerbeste recepten gebundeld. 

En er is voor elk wat wils: beginneling, hobbykok of maestro, allemaal komen ze aan hun 

trekken. Van een makkelijke pannenkoek, over een heerlijk verjaardagstaart type 'ervaring 

vereist' tot een uitdagende dessertcreatie recht uit de keuken van Rogers sterrenzaak. 

Speelduur: 4:46. Boeknummer: 27240. 

Julie Van den Kerchove. Het Keto-plan : maak van je lichaam een natuurlijke vetverbrander. 

Recepten die laag zijn in koolhydraten om vetten te verbranden: met gezonde vetten, veel 

verschillende groentes en wat dierlijke eiwitten in de vorm van eieren, vis en gevogelte. 

Speelduur: 7:16. Boeknummer: 27318. 

Jeroen Meus. Winterkost : 75 recepten om een winter lang te genieten. Jeroen Meus gaat 

koudefronten en winterdips te lijf met 75 nieuwe recepten, voor ontbijt, brunch, lunch, diner of 

een onverwachte koffieklets. Want geen winter zonder verloren brood, verse soep, geurige 

ovenschotels, gebraad met kroketten of stoemp en een stukje kruidige appelcake 

tussendoor. Speelduur: 4:56. Boeknummer: 27323. 

Fiona Morrison. De grote wijnfamilies : een reis door Europa. Fiona Morrison heeft 

wijnvrienden overal ter wereld en heeft zo de sleutels in handen om door te dringen tot de 

meest private wijngaarden en -kelders. Fiona treedt binnen bij de vermaardste wijnhuizen 

van Europa. Ze praat en observeert, proeft en geniet. Speelduur: 11:08. Boeknummer: 

27295. 

2: Geschiedenis 

Jacques Braibant. Toevallige ontdekkingen uit de geschiedenis. Columns over uitvindingen, 

ontdekkingen en archeologische vondsten op allerlei gebied. Speelduur: 5:23. Boeknummer: 

27280. 

Donald Hankey. Student onder de wapenen. Beschouwingen van een in 1916 gesneuvelde 

columnist over het leven van Britse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Speelduur: 

3:48. Boeknummer: 27344. 



Joris Van Parys. Oorlogsstudenten : brieven en dagboeken uit Gent tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Aan de hand van brieven en dagboekfragmenten wordt een beeld geschetst 

van het studentenleven tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in het door de Duitsers 

bezette Gent. Speelduur: 2:48. Boeknummer: 27290. 

Simone Korkus. Het dienstmeisje van Degrelle : hoe Hannah Nadel de oorlog overleefde. 

Geschiedenis van de Belgische joodse vrouw Hannah Nadel (1924-2017) die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog onderdook bij een zus van Léon Degerelle, de nazi-leider van België. 

Speelduur: 9:01. Boeknummer: 27210. 

Mark Van den Wijngaert en Emmanuel Gerard. Boudewijn : koning met een missie. (citaat) 

'Boudewijn legt weinig of geen nuances in zijn oordeel, iets is goed of kwaad, daartussenin 

bestaan voor hem haast geen schakeringen.' (einde ciaat). Welke invloed had koning 

Boudewijn in het naoorlogse België? Vijfentwintig jaar na zijn overlijden maken Mark Van 

den Wijngaert en Emmanuel Gerard de balans op. Boudewijn erfde van zijn vader Leopold III 

een door de koningskwestie uitgehold koningschap. De politieke partijen maakten meer en 

meer de dienst uit. Alleen in crisismomenten kon hij nog van zijn sleutelpositie gebruikmaken 

om de politieke stromingen enigszins te beïnvloeden. Vanuit zijn religieuze overtuiging gaf hij 

aan de tweede helft van zijn koningschap een moreel-humanitair karakter. Hij bleef een 

koning met een missie. Het boek 'Boudewijn: koning met een missie' richt zich niet enkel tot 

de geïnteresseerden in het koningshuis, maar ook tot iedereen die de politieke geschiedenis 

van België beter wil leren kennen. Speelduur: 8:09. Boeknummer: 27199. 

Kris Berwouts. Congo's gewelddadige vrede. Overzicht van de recente geschiedenis van 

Congo met zijn vele, vaak gewapende, conflicten zowel intern als met de omringende 

landen. Speelduur: 8:34. Boeknummer: 27220. 

Ildar Dadin. Schreeuw in de stilte : mijn strijd tegen Vladimir Poetin. Persoonlijk relaas van de 

Russische activist die strijdt voor democratie in Rusland en dat met gevangenschap en 

foltering heeft moeten bekopen. Speelduur: 7:50. Boeknummer: 27230. 

3: Gezondheid 

Désirée De Poot. Voor altijd thuis : over palliatieve thuiszorg. Dit jaar bestaat het palliatieve 

thuiszorgteam van Omega precies dertig jaar. Het waren pioniers, baanbrekers en 

grensverleggers die ervan overtuigd waren dat elke mens die thuis wil sterven, de 

mogelijkheid moet krijgen om die laatste wens vervuld te zien. Toen was dat haast 

onbespreekbaar en amper te organiseren. We moesten het Kanaal over om voorbeelden te 

vinden. Om het hier mogelijk te maken waren veel goede wil, een opgeleid team en 

medische experts nodig. Nu, dertig jaar later, vind je overal palliatieve thuisequipes en zijn er 

goed onderbouwde opleidingen, ook voor LEIFartsen en LEIFnurses. Ze zijn een wezenlijk 

deel van het levenseinde geworden. In het boek ‘Voor altijd thuis’ gaan we op bezoek bij de 

grondleggers, de verpleegkundigen van toen en nu, de artsen, de mantelzorgers en de 

families. Speelduur: 4:47. Boeknummer: 27260. 

Johann Hari. Verbinding verbroken : de ware oorzaken van depressie en de onverwachte 

oplossingen. Verslag van een persoonlijke zoektocht naar de achtergronden en oorzaken 

van depressie. Speelduur: 12:11. Boeknummer: 27208. 

Leen Dendievel. Asem. Persoonlijk verslag door de Vlaamse actrice en schrijfster over haar 

angst- en paniekaanvallen en haar strijd daartegen. Speelduur: 3:58. Boeknummer: 27229. 



Filip Van Beurden. 200 jaar homeopathie: een onverdund kritische bespreking. Dit goed 

gedocumenteerd en verhelderend boek verschaft de lezer een beter inzicht in de herkomst, 

de theorieën en ideeën van de grondlegger van de homeopathie, de 18e-eeuwse Duitse arts 

Samuel Hahnemann. Speelduur: 3:04. Boeknummer: 27228. 

Kris Van Kerckhoven. Altijd moe en chronische pijn? : genees jezelf van CVS, burn-out, 

migraine en andere uitputtingsziekten. Dit boek is een boeiende wetenschappelijke, maar 

heel begrijpelijke zoektocht naar de wortels van allerlei uitputtingsziekten. Speelduur: 3:32. 

Boeknummer: 27299. 

Leander Verdievel. Gevoel voor tumor : een handleiding voor kanker, zonder taboes. 

Persoonlijk relaas van een kankerpatiënt over zijn ziekte en behandeling. Speelduur: 4:50. 

Boeknummer: 27368. 

Eric Kandel. De gestoorde geest : wat ongewone hersenen ons vertellen over onszelf. 

Overzicht van de huidige inzichten inzake de samenhang tussen het fysieke brein en 

menselijk gedrag. Speelduur: 11:05. Boeknummer: 27288. 

Anne Drake. Doe het zelf! : ecologie op hoge hakken. Uitgebreide lifestylegids vol tips voor 

een duurzame en ecologische leefwijze. Speelduur: 3:02. Boeknummer: 27281. 

Karl Van den Broeck. De echte vader van de pil : het verhaal van de man die de vrouw 

bevrijdde. Biografie van de Vlaamse gynaecoloog Ferdinand Peeters (1918-1998), die een 

rol speelde bij de ontwikkeling van de anticonceptiepil. Speelduur: 6:21. Boeknummer: 

27376. 

Saida Désilets. De sensuele vrouw : ontwikkel je erotische energie. Theorie en praktische 

oefeningen voor vrouwen om sensueler te worden. Speelduur: 11:46. Boeknummer: 27277. 

4: Natuur, planten en dieren 

Peter Wohlleben. Het geheime netwerk van de natuur : de verrassende samenwerking 

tussen planten en dieren. Op basis van eigen ervaring en wetenschappelijk onderzoek laat 

de auteur verbanden zien tussen planten en dieren en de invloed van menselijk handelen op 

de natuur. Speelduur: 7:41. Boeknummer: 27270. 

Helen Jukes. Het hart van de honingbij : een jaar in het leven van een bijenhouder. Verhaal 

over de geschiedenis en dagelijkse praktijk van het bijenhouden, vermengt met een jaar uit 

het leven van de auteur en de persoonlijke ontwikkeling die zij daarin, mede door haar 

bijenvolk, doormaakt. Speelduur: 7:19. Boeknummer: 27209. 

Dirk Draulans. Beestenboel : 100 verrassende verhalen over een verborgen wereld. Honderd 

eerder in de rubriek 'Beestenboel' in nieuwsmagazine 'Knack' verschenen verhaaltjes 

vertellen bijzonderheden van diverse diersoorten. Speelduur: 8:32. Boeknummer: 27382. 

Litt Woon Long. De weg terug naar het leven : een persoonlijk boek over het leven, de dood, 

liefde en paddenstoelen. Een Maleisische antropologe duikt na het plotseling overlijden van 

haar Noorse echtgenoot als een vorm van rouwverwerking in de wereld van de 

paddenstoelen. Speelduur: 8:31. Boeknummer: 27355. 

Michael Quetting. Opeens ganzenvader : één jaar, zeven jonge ganzen, en de tijd van mijn 

leven. Verslag van een jaar waarin zeven jonge ganzen omwille van een wetenschappelijk 

experiment door een menselijke 'ganzenvader' opgevoed worden om een ultralight vliegtuig 



te volgen, waarbij de mens-dier relatie uitgebreid beschreven wordt. Speelduur: 7:51. 

Boeknummer: 27284. 

5: Sociale vraagstukken 

Sophie Dejaegher. Voor de mannen : liefde in verdoken tijden 1950-1990. Interviews met 

Vlaamse homoseksuele mannen over hoe zij in de jaren 1950-1990 hun coming out hadden, 

op zoek gingen naar gelijkgestemden en een leven opbouwden als homoseksueel. 

Speelduur: 4:04. Boeknummer: 27300. 

Koen Geens. Wat ik ervan begrijp. Beschouwingen door de Vlaamse politicus over het leven 

(geloof, hoop en liefde) en de toekomst en hoe politiek daarmee om te gaan. Speelduur: 

7:01. Boeknummer: 27354. 

Jamila Channouf. Sandwichkinderen. Autobiografisch relaas door de Belgische schrijfster 

van Marokkaanse afkomst over haar jeugd tussen twee culturen. Speelduur: 3:53. 

Boeknummer: 27387. 


