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Deel 1: ‘Ninja Nero’ van Bart Koubaa 

Jona is dertien wanneer hij het huis waar hij samen met zijn vader woont in brand steekt. Dat 
hij onophoudelijk slaag krijgt van de man zal er wel iets mee te maken hebben, maar het is 
ook een vrouwenkwestie, een meervoudige zelfs. Hij hoopt zo niet alleen zijn moeder, die 
zes jaar eerder met een vriendin naar Amerika is vertrokken, terug naar haar gezin te lokken, 
het is ook een wanhoopsdaad, omdat de lerares biologie met wie hij dolgraag als een 
vuurmier een huwelijksvlucht had gemaakt eveneens naar dat land is geëmigreerd. Aan zijn 
escapade houdt Jona zware brandwonden over, waardoor hij voor de rest van zijn leven een 
masker zal moeten dragen. ‘Alleen zijn oppervlakte werd beschadigd, niet zijn ziel’, schrijft 
Bart Koubaa. Wat volgt, is een verhaal opgehangen aan een aantal heel specifieke 
voorwerpen, zoals het Vrijheidsbeeldje dat Jona als kind tevergeefs uit een grijpkraam op de 
kermis probeerde te halen, het boek over Michael Strogoff waaruit zijn moeder hem voorlas 
toen hij in het ziekenhuis lag, de maïs die achter het ouderlijk huis groeide, en de vlam, van 
de lucifer natuurlijk, maar ook van het Vrijheidsbeeld en uiteindelijk ook van de olympische 
fakkel. Want ondanks alles zal Jona het tot op de Olympische Spelen van Atlanta schoppen. 
De voornaamste verantwoordelijke daarvoor blijkt zijn oude leraar Latijn te zijn – ‘de 
doedelzak’, zoals iedereen hem noemde – die hem in tegenstelling tot zijn vader wel naar 
waarde wist te schatten en hem met de klassieken in aanraking bracht, zoals Seneca, die 
schreef dat in ieder goed mens een god woont van wie wij de aard niet kennen. (…) Bart 
Koubaa. Ninja Nero. 12 braillebanden. Boeknummer: 43779. 

Deel 2: ‘Een erfenis van spionnen’ van John Le Carré 
Sommige schrijvers blijven je verbazen. Neem nu John Le Carré. De voorbije decennia 

schreef deze Britse auteur - in zijn eentje goed voor een handvol van de beste 

spionagethrillers ooit - romans die, hoewel spannend verpakt, voornamelijk aanklachten 

waren tegen de wijze waarop de politieke en economische supermachten meenden de 

wereld te mogen verdelen en manipuleren. En nu is er plots weer een echte spionageroman. 

Meer nog, een spionageroman waarin enkele van zijn bekendste creaties opnieuw hun 

opwachting maken of als een schaduw over het boek hangen. George Smiley en Peter 

Guillam, maar ook Alec Leamas en Liz Gold keren als geesten uit het verleden terug in deze 

sterke thriller die als vanouds pertinente vragen stelt over ethische en morele codes, trouw 

en verraad. (…) John Le Carré. Een erfenis van spionnen. 14 braillebanden. Boeknummer: 

43045. 



Deel 3: romans 

1: Reisverhalen 
Iris Hannema. Reizen volgens Hannema : over reislust, ontwortelen en thuiskomen. 

Belevenissen van een reisjournaliste in onder andere Mexico, Japan, Afrika, Samoa, IJsland 

en de Filipijnen. 10 braillebanden. Boeknummer: 43777. 

Jonas Jonasson. De 100-jarige man die terugkwam om de wereld te redden. Vertaald uit het 

Zweeds. Een 100-jarige zet in korte tijd vier werelddelen in rep en roer door steevast op het 

verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn. 19 braillebanden. Boeknummer: 43921. 

Tom Waes. Reizen Waes Europa : straffe reisverhalen van Tom Waes. Tom Waes neemt je 

mee naar onbekende maar unieke plekken in Spanje, Azerbeidzjan, IJsland, Groenland, 

Polen, Isle of Man, Noord-Ierland en Oekraïne, en verrast je als vanouds met straffe 

verhalen. 10 braillebanden. Boeknummer: 17253. 

2: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Eleanor Limprecht. De reizigers. Vertaald uit het Engels. Sarah en haar kleindochter Hannah 

maken een cruise van Californië naar Australië. Sarah keert terug naar haar geboorteland, 

waar ze niet meer is geweest sinds ze in 1945 aan boord stapte van de USS Mariposa. 

Samen met vele andere oorlogsbruiden stak zij dat jaar de Stille Oceaan over, om te worden 

herenigd met de Amerikaanse soldaten waarmee zij tijdens de oorlog trouwden. 12 

braillebanden. Boeknummer: 17209. 

Filip Rogiers. Angel. Een voormalig Canadese militair en zijn zoon die journalist is, krijgen 

ieder te maken met militaire, politieke en sociale machinaties als gevolg van de Koude 

Oorlog. 8 braillebanden. Boeknummer: 17210. 

Sien Volders. Noord. Een jonge Canadese zilversmid reist af naar een afgelegen stadje in 

Yukon Territory om grip op haar leven te krijgen. 7 braillebanden. Boeknummer: 17213. 

Dimitri Casteleyn. Het feest. Maurits Matthijs werd vroeger op school gepest, door zijn vier 

klasgenoten (klein klasje dus) alsmede door een leraar. Hij zal het ze betaald zetten op een 

door hem georganiseerde reünie. 7 braillebanden. Boeknummer: 17220. 

Sarah Meuleman. De vondeling. Een jonge vrouw gaat op zoek naar de waarheid achter 

haar jeugdherinneringen. 10 braillebanden. Boeknummer: 17303. 

3: Sociale romans 

François Bégaudeau. De klas. Vertaald uit het Frans. Een leraar Frans aan een middelbare 

school met veel allochtone en andere probleemleerlingen in Parijs probeert taalonderwijs te 

geven, maar behalve de taalachterstand kost ook het leerlingengedrag veel tijd en energie. 8 

braillebanden. Boeknummer: 17182. 

Karin Giphart. De gijzelaar. Een traumatherapeute, midden veertig en gespecialiseerd in 

psychische schade bij asielzoekers, cijfert zichzelf te veel weg, maar vindt een nieuw 

evenwicht door haar eigen therapeut te zijn. 9 braillebanden. Boeknummer: 42516. 

Tommy Wieringa. De dood van Murat Idrissi. Dit boek beschrijft het lot van een Marokkaanse 

migrant, maar ook dat van twee migrantendochters, die zich zowel in het land van hun 

ouders als in Nederland vreemdeling wanen. 4 braillebanden. Boeknummer: 42839. 



4: Streek- en familieromans 

Gerda Van Wageningen. Het water komt. Mimi de Roode, die met haar familie op een 

boerderij te Nieuwerkerk woont, probeert met anderen te overleven tijdens de 

Watersnoodramp van 1953. 14 braillebanden. Boeknummer: 43543. 

Tamara McKinley. Eiland in de wolken. Vertaald uit het Engels. Christy reist in 1905 met haar 

dochter Anne en kleindochter Kathryn naar het Schotse eiland Skye om af te rekenen met 

haar verleden. 19 braillebanden. Boeknummer: 44000. 

Karen Kingsbury. Voor altijd samen. Vertaald uit het Engels. Als een kleinzoon een werkstuk 

maakt over de liefdesgeschiedenis van zijn opa en oma, komen er voor zijn opa veel mooie, 

maar ook moeilijke herinneringen boven. 14 braillebanden. Boeknummer: 44049. 

5: Thrillers 

Tod Goldberg. Gangsterstaat. Vertaald uit het Engels. Huurmoordenaar Sal Cupertine, die 

de identiteit van een rabbijn heeft aangenomen, moet onderduiken om zijn leven te redden. 

18 braillebanden. Boeknummer: 17288. 

Paul Jacobs. Driemaal moordwaarde. Thomas Breens stuit op een duister geheim van een 

klas uit zijn schooltijd waaruit veel beroemdheden zijn voortgekomen. 11 braillebanden. 

Boeknummer: 17289. 

Mikaela Bley. Kwaad licht. Vertaald uit het Zweeds. Tv-misdaadverslaggeefster Ellen Tamm 

maakt een documentaire over de Zweedse minister van justitie die wordt verdacht van moord 

op haar persvoorlichter. 13 braillebanden. Boeknummer: 17290. 

Herbert De Paepe. Highway 245. De levens van de Gentse Emma, die als au pair in Amerika 

werkt, en de Ierse June raken elkaar bij een hevige bosbrand ten noorden van Highway 245. 

9 braillebanden. Boeknummer: 17285. 

Ane Riel. Hars. Vertaald uit het Deens. Een 6-jarig Deens meisje groeit op in  in een 

disfunctionele familie op een geïsoleerde boerderij. 10 braillebanden. Boeknummer: 17323. 

Patrick Conrad. Good night, Charlie : roman noir. Stephen Vondels bezoekt de rouwkapel 

waar de overleden vorst Boudewijn ligt opgebaard. Hij hoopt inspiratie op te doen voor een 

nieuwe roman. Een writer’s block houdt hem van de pen. Met zijn cafévrienden Stijve Staf en 

Herman Dobbelaere komt hij na zijn werk als projectionist in Cinema Tivoli tot plannen voor 

een nieuwe plot. Hierin zal de verslindend mooie Natascha een perfide rol spelen doordat ze 

– bij toeval of gewild? – zijn levenspad kruist op het terras van de Monico Meir en hem 

meetroont naar de Jodenstraat... 10 braillebanden. Boeknummer: 17308. 

Tine Bergen. Vissen praten niet. Een jonge kleuterleidster wordt kort na de dood van haar 

man en ongeboren kind door de politie verhoord in verband met de moord op de vader van 

een kleuter uit haar klas. 7 braillebanden. Boeknummer: 17314. 

Dan Brown. Oorsprong. Vertaald uit het Engels. Kirsch, miljardair en wetenschapper die zijn 

tijd ver vooruit is, besluit zijn laatste ontdekking aan de wereld te presenteren in het 

Guggenheim Museum in Bilbao. 29 braillebanden. Boeknummer: 43160. 


