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Deel 1: Romans
1: Detectives
J.D. Robb. Vermoorde harten. Vertaald uit het Engels. De moorden op dakloze zwervers
waarbij organen verwijderd worden, wijzen volgens inspecteur Eve Dallas op een complot.
Speelduur: 14:37. Boeknummer: 28125.
J.D. Robb. Vermoorde reputaties. Vertaald uit het Engels. Als kort na elkaar twee invloedrijke
vrouwen worden vermoord, ziet inspecteur Eve Dallas heel wat overeenkomsten, waaronder
een relatie met haar eigen geliefde. Speelduur: 11:15. Boeknummer: 28195.
Sterre Carron. Amla : een Rani Diaz thriller. Inspecteur Rani Diaz van de Mechelse politie
onderzoekt de verdwijning van enkele kinderen. Speelduur: 11:23. Boeknummer: 28135.

2: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn
Trent Dalton. Jongen verslindt heelal. Vertaald uit het Engels. Een 11-jarige, vroegwijze
jongen zweert wraak op een crimineel die verantwoordelijk is voor de dood van de vriend van
zijn moeder. Speelduur: 16:47. Boeknummer: 28128.
María Dueñas. De dochters van de kapitein. Vertaald uit het Spaans. New York, jaren ’30:
vader Emilio Arenas, al eerder uit Spanje vertrokken, laat zijn vrouw en drie dochters
overkomen uit Malaga maar als hij na een noodlottig ongeval overlijdt, zijn zij genoodzaakt
zelf een bestaan op te bouwen. Speelduur: 19:33. Boeknummer: 28129.
A.J. Pearce. Beste mevrouw Bird. Vertaald uit het Engels. Een jonge Britse vrouw
beantwoordt tijdens de Blitzkrieg voor een vrouwentijdschrift brieven van wanhopige
lezeressen. Speelduur: 10:17. Boeknummer: 28137.
Howard Jacobson. Leef een beetje! Vertaald uit het Engels. Roman over een liefde op
oudere leeftijd. De negentigjarige Beryl Dusinbery vergeet vrijwel alles. Haar leeftijdsgenoot
Shimi Carmelli vergeet niets. Wat Beryl en Shimi elkaar nog kunnen bieden, is misschien net
genoeg om de opgebouwde pijn te verzachten en nieuwe betekenis aan hun resterende
levens te geven. Speelduur: 11:05. Boeknummer: 28140.

Yoko Tawada. De laatste kinderen van Tokyo. Vertaald uit het Japans. Na een ecologische
ramp isoleert Japan zich, mensen leven heel lang maar kinderen die geboren worden zijn
juist heel zwak. Een opa maakt zich zorgen over de toekomst van zijn kleinkind. Speelduur:
4:52. Boeknummer: 28144.
Amélie Nothomb. Wie liefheeft wint. Vertaald uit het Frans. Een jonge vrouw neemt op
catastrofale wijze wraak op haar vader, die haar van jongs af aan nauwelijks aandacht
schonk en haar bestaan zo veel mogelijk negeerde. Speelduur: 3:11. Boeknummer: 28146.
Ish Ait Hamou. Het moois dat we delen. Een jonge vrouw en een oude man wonen in
dezelfde buurt, maar kennen elkaar niet. Zij probeert met de moed der wanhoop een nieuw
leven te beginnen. Hij leeft in het verleden. Tot ze op een dag tegenover elkaar staan en
ontdekken dat hun leven onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Speelduur: 6:17.
Boeknummer: 28151.
Frank Westerman. De wereld volgens Darp: de nagalm van de Koude Oorlog sinds de val
van de muur. Journalistieke en persoonlijke verhalen over het einde van de Koude Oorlog en
de teloorgang van het communisme. Speelduur: 12:54. Boeknummer: 28171.
Arno Geiger. Onder de Drachenwand. Bekroond met de Europese Literatuurprijs. Vertaald
uit het Duits. In een Oostenrijks plattelandsdorp herstelt in 1944 een jonge soldaat van zijn
oorlogswonden, waar hij tussen hoop en vrees heen en weer wordt geslingerd. Speelduur:
13:48. Boeknummer: 28173.
Anne Moraal. Honden huilen niet. Een jonge vrouw uit Noord-Korea, die in Nederland heeft
gewerkt, wordt bij terugkomst in haar vaderland door ambtenaren aan een verhoor
onderworpen. Speelduur: 6:30. Boeknummer: 28181.
Niña Weijers. Kamers antikamers. Een schrijfster verlaat haar vriend voor een relatie met
een vrouw, maar onderzoekt al schrijvend allerlei herinnerde, mogelijke of verzonnen levens.
Speelduur: 6:08. Boeknummer: 28182.
Geir Gulliksen. Het verhaal van een huwelijk. Vertaald uit het Noors. Wanneer de
hoofdpersoon wordt verlaten door zijn geliefde, probeert hij, door hun 20-jarige relatie te
bekijken door de ogen van zijn geliefde, er achter te komen wat er fout ging. Speelduur: 4:55.
Boeknummer: 28187.
Ronald Giphart. Alle tijd. Zes vrienden die in Utrecht een bierbrouwerij beginnen, krijgen te
maken met hilarische, romantische en tragische levensmomenten. Speelduur: 13:27.
Boeknummer: 28188.
Astrid Roemer. Gebroken wit. Drie Surinaamse generaties, grootmoeder Bee, haar dochter
Louise en haar vijf kleinkinderen, proberen hun wegen in de wereld te vinden, in Suriname
en in Nederland, terwijl er duistere familiegeheimen spelen. Speelduur: 12:52. Boeknummer:
28201.
M.M. Schoenmakers. De vlucht van Gilles Speksneijder. Een man met een bescheiden
functie krijgt een nieuwe taak toegewezen, maar dreigt onder zijn nieuwe
verantwoordelijkheden te bezwijken. Speelduur: 7:53. Boeknummer: 28202.

3: Romantische boeken
Catherine Isaac. Jij ik alles. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw brengt de zomer door
in de Dordogne in het hotel van haar ex zodat hun zoontje zijn vader beter kan leren kennen.
Speelduur: 11:23. Boeknummer: 28063.

Lucinda Riley. De olijfboom. Vertaald uit het Engels. Als een vrouw met haar gezin
terugkeert naar Cyprus omdat ze daar een huis van haar peetvader heeft geërfd, komen er
allerlei geheimen aan het licht. Speelduur: 14:19. Boeknummer: 28060.
Jane Fallon. Even goede vrienden. Vertaald uit het Engels. Wanneer een vrouw vanuit New
York haar verloofde in Londen een verrassingsbezoek wil brengen, blijkt ze in een klap haar
verloofde, haar baan en beste vriendin kwijt te zijn, maar ze heeft genoeg veerkracht om op
haar eigen wijze terug te slaan. Speelduur: 11:43. Boeknummer: 28136.
Ria Maes. Een nieuwe toekomst? Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Sara begint zich meer
en meer vragen te stellen over haar toekomst. Wil ze niet nog iets anders doen in haar leven
dan wat ze nu presteert bij Présence? Sinds Arne en Kathy een B&B hebben, droomt ze ook
van andere oorden. Maar zouden Simon en Sen dat wel zien zitten? Speelduur: 5:12.
Boeknummer: 28142.

4: Thrillers
Francesco Fioretti. Het geheim van Leonardo da Vinci. Vertaald uit het Italiaans. Leonardo
da Vinci werkt aan Het Laatste Avondmaal, maar een moord en gestolen Byzantijnse teksten
leiden tot een zoektocht door heel Italië. Mysterieuze aanwijzingen en symbolen helpen
Leonardo en zijn vriend Pacioli. Speelduur: 8:49. Boeknummer: 28127.
Willy Bogaerts. Sugar daddy. Als hij verliefd wordt op een veel jongere vrouw beseft een
professor niet in welk wespennest hij zich steekt. Speelduur: 9:30. Boeknummer: 28149.
Robert Harris. De tweede slaap. Vertaald uit het Engels. Een priester onderzoekt eeuwen na
de vernietiging van de moderne beschaving de dood van een oudere collega die
geobsedeerd was door verboden geschriften en archeologie van die tijd. Speelduur: 11:54.
Boeknummer: 28150.
Lucy Foley. De jachtpartij. Vertaald uit het Engels. Een groep dertigers viert de jaarwisseling
op een jachtverblijf in de Schotse Highlands, waar zij al snel ingesneeuwd raken en een van
hen dood wordt aangetroffen. Speelduur: 10:33. Boeknummer: 28152.
W.A. Dehairs. De graffitimoorden. Op de plek waar het lijk van een topambtenaar wordt
gevonden hangt een graffititekening met een afbeelding van de gruwelijke moord. Als nog
meer graffititekeningen opduiken met daarop aanwijzingen over het volgende slachtoffer,
volgt een race tegen de klok. Speelduur: 9:20. Boeknummer: 28153.
Anne-Laure Van Neer. Louise. Een jonge vrouw die als huishoudhulp bij een ouder echtpaar
werkt, ontdekt dat de vrouw een misdaadverhaal schrijft waarin eerdere huishoudhulpen zijn
vermoord. Speelduur: 8:06. Boeknummer: 28154.
Nora Roberts. Onderstromen. Vertaald uit het Engels. Zane en zijn zusje groeien bij hun
tante op als duidelijk wordt dat zij mentaal en fysiek mishandeld worden door hun ouders.
Wanneer Zane terugkeert naar zijn thuisstad ontmoet hij Darby met haar eigen bewogen
verleden. Speelduur: 17:54. Boeknummer: 28165.
Kathleen McGowan. Het Medici mysterie. Vertaald uit het Engels. Door haar onderzoek naar
het leven van Maria Magdalena komt een Amerikaanse historica en journaliste in aanraking
met de Orde, een door de katholieke kerk als ketters beschouwde leer. Speelduur: 16:12.
Boeknummer: 28172.
Geir Tangen. Het meesterwerk. Vertaald uit het Noors. Een voormalig gevierd journalist
ontvangt een e-mail waarin een moord wordt aangekondigd en als hij deze doorstuurt naar

de politie, begint een kat-en-muisspel tussen de moordenaar en de politie. Speelduur: 11:25.
Boeknummer: 28194.
Niklas Natt Och Dag. 1793. Vertaald uit het Zweeds. Een aan tbc lijdende Zweedse
inspecteur werkt in 1793 in een moordonderzoek samen met een tuchtwacht, terwijl een jong
weesmeisje uit een ‘spinhuis’ is gevlucht en achtervolgd wordt door mensenhandelaars.
Speelduur: 13:38. Boeknummer: 28198.

5: Boeken voor jongvolwassenen
Adam Silvera. Meer gelukkig dan niet. Vertaald uit het Engels. Na de zelfmoord van zijn
vader kan de 16 jaar oude Aaron nog moeilijk gelukkig zijn. Tot Thomas in zijn leven komt.
Aaron voelt zich aangetrokken tot deze excentrieke jongen die hem in staat stelt komaf te
maken met zijn verleden. Maar kan hij homo zijn in een homofobe omgeving? Een
revolutionair geheugen-verander programma kan dingen terug draaien, maar wat als Aaron
daardoor ook vergeet wie hij werkelijk is? Speelduur: 9:26. Boeknummer: 28143.
Fantasy. Eva Linden. Alpengloed : angst is een keuze. Mathis is na een aanslag door de
kwade Yua droomdood en kan daardoor niet meer strijden. Mila en hij zitten sindsdien vast in
de Grijze Zone, tussen dromen en waken. Kunnen ze samen de Yua verslaan en
ontsnappen uit de droomwereld? Speelduur: 10:36. Boeknummer: 28130.
Ontwikkelingsroman. Oliver Reps. De dag die nooit komt. Een in zichzelf gekeerde puber
van 17 vertelt in een terugblik over de dramatische gebeurtenissen die hem tot de meest
radicale beslissing dwingen. Speelduur: 4:30. Boeknummer: 28166.

Deel 2: Informatieve boeken
1: Geschiedenis
Adolf Hitler. Mijn strijd. Uitvoerige, deels autobiografische uitleg door de
nationaalsocialistische dictator (1889-1945) van zijn denkbeelden over ras, politiek en de
staat, waarin hij mede lucht geeft aan zijn antisemitisme. Speelduur: 30:46. Boeknummer:
28174.
Jan Brokken. De rechtvaardigen: hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde. Jan
Zwartendijk, Nederlands consul in Litouwen, schreef in de Tweede Wereldoorlog duizenden
visa uit voor uit Polen gevluchte Joden. Op deze manier overleefden zij de oorlog.
Speelduur: 15:45. Boeknummer: 28183.
Lucas Catherine. De Buik van Brussel. Al ooit gehoord van carabouya? Of weet je wat
bananen met deze buurt hebben te maken? Rasverteller Lucas Catherine neemt je mee
langs de fascinerende geschiedenis van de Vismarkt. Deze Brusselaar 'pur sang' weet je van
begin tot eind te boeien met zijn verhalen over deze geurige buurt in de benedenstad.
Speelduur: 2:15. Boeknummer: 28145.

2: Opvoeding en onderwijs
Ann Ceurvels. Etiketjes 18+. In Etiketjes 18+ zoekt Ann Ceurvels uit of het zinvol is om als
volwassene op zoek te gaan naar meer inzicht in je eigen functioneren of dat het net beter is
om in de etiketjes-kast te blijven. Wie weet maakt het antwoord op die vraag wel het verschil
tussen overleven en leven. Speelduur: 1:46. Boeknummer: 27843.
Gaby Stroecken. De verbroken verbinding met ons Zelf. Betoog over de invloed van onze
vroegkinderlijke ontwikkeling op ons volwassen leven. Speelduur: 11:47. Boeknummer:
28134.

3: Sociale vraagstukken
Christian Salenson. Ontwapenende kracht. De ontwapenende kracht die uitgaat van mensen
met een mentale beperking bestaat erin dat ze je door hun zijn zelf de vraag stellen wie je
bent en waarom je bepaalde keuzes in je leven maakt. Speelduur: 6:21. Boeknummer:
28109.
Vivek Chibber. Kapitalisme voor beginners. Kritische inleiding vanuit een 'linkse' invalshoek
tot het economische systeem van het kapitalisme. Speelduur: 4:22. Boeknummer: 28147.

Deel 3: Romans ingelezen in het Engels
Oscar Wilde. The picture of Dorian Gray. Een jongeman behoudt een stralend jeugdig
uiterlijk terwijl zijn portret steeds meer de sporen van zijn perverse leven gaat vertonen.
Speelduur: 6:05. Boeknummer: 800001.
George Orwell. Nineteen eighty-four. Anti-utopie van de westerse wereld anno 1984, waarin
de enkeling ten onder gaat in een volkomen kansloze strijd tegen een totalitair bewind.
Speelduur: 10:38. Boeknummer: 800015.
Ernest Hemingway. The old man and the sea. Een oude Cubaanse visser die lang niets
gevangen heeft, gaat ver de zee op om zich te bewijzen tegenover zijn jongere collega's.
Speelduur: 2:32. Boeknummer: 800003.
William Golding. Lord of the flies. Een groep schooljongens spoelt na een schipbreuk aan op
een tropisch onbewoond eiland. Onder leiding van Ralph proberen zij te overleven, maar al
gauw wordt Ralph uitgedaagd door Jack. Een bloedige strijd volgt. Speelduur: 6:41.
Boeknummer: 800002.

Deel 4: Romans ingelezen in het Frans
Victor Hugo. Les orientales. Een verzameling gedichten, geïnspireerd door de Griekse
Onafhankelijkheidsoorlog. Speelduur: 6:42:53. Boeknummer: 800004.
Gustave Flaubert. Madame Bovary. Klassieke roman over een naar ongrijpbaar geluk
hunkerende vrouw, die zich teleurgesteld door de nuchterheid en middelmatigheid van haar
man, een dorpsdokter, in roekeloze liefdesverhoudingen stort, hetgeen tot haar ondergang
leidt. Speelduur: 18:37. Boeknummer: 800005.
Albert Camus. La chute. Door een schokkend voorval leert een Parijse advocaat zijn ware
aard kennen. Speelduur: 3:21. Boeknummer: 800006.

