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Deel 1: Romans
1: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn
Karina Sainz Borgo. Nacht in Caracas. Vertaald uit het Spaans. Adelaida Falcón probeert te
overleven in het door immense armoede en staatsterreur geteisterde Venezuela. Door een
andere identiteit aan te nemen hoopt ze het land te kunnen ontvluchten. Speelduur: 6:06.
Boeknummer: 28524.
Per Petterson. Mannen in mijn situatie. Vertaald uit het Noors. Een gescheiden man, die zijn
dochters steeds minder ziet, brengt slapeloze nachten door met doelloze autoritten,
bezoeken aan cafés en onenightstands. Speelduur: 8:36. Boeknummer: 28526.
Fionnuala Kearney. Het boek van jou en mij. Vertaald uit het Engels. Een stel krijgt op hun
trouwdag 'Het boek van jou en mij' waarin ze alles kunnen opschrijven wat ze tijdens hun
huwelijk niet tegen elkaar kunnen zeggen. Speelduur: 10:42. Boeknummer: 28528.
Hubert Lampo. De eerste sneeuw van het jaar. Naast het thema van de onmogelijke liefde
speelt ook het oorlogsgebeuren (bezetting, verzet, collaboratie, willekeur en geweld), zoals
dit op een 17-jarige moet hebben ingevreten, een belangrijke rol. Speelduur: 13:05.
Boeknummer: 28540.
Irmgard Keun. Kind van alle landen. Vertaald uit het Duits. De angsten en zorgen van een
schrijversgezin tijdens de nazi-tijd vlak voor de Tweede Wereldoorlog worden beschreven
door het tienjarige dochtertje. Speelduur: 5:00. Boeknummer: 28542.
Ewa Maria Wagner. Het Tristan-akkoord. Als een Poolse altvioliste haar baan bij het
Filharmonisch Orkest in Hilversum dreigt te verliezen, gaat ze op zoek naar een nieuwe
toekomst, maar daarvoor moet ze eerst graven in een traumatisch Oostblokverleden en de
confrontatie met haar vader aangaan. Speelduur: 7:18. Boeknummer: 28543.

Rik Torfs. Het grote gelijk. Als een man met zijn ministerschap een kroon op zijn carrière zet,
verliest hij zich in verlangens, herinneringen en reflecties op het verleden. Speelduur: 9:32.
Boeknummer: 28544.
Marjan Kamali. De boekhandel van Teheran. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw en
een jongeman in Teheran in 1953 willen trouwen, maar op het allerlaatste moment wordt dat
verhinderd en pas jaren later ontmoeten ze elkaar weer. Speelduur: 10:18. Boeknummer:
28551.
Ayelet Gundar-Goshen. Leugenaar. Vertaald uit het Hebreeuws. Nuphar is een 17-jarige
Israëlische scholiere. Ze heeft een bijbaantje in een ijssalon. Daar beschuldigt ze, ten
onrechte, een bekende televisiester van aanranding. Terwijl hij in de gevangenis zit, staat
Nuphar in de schijnwerpers. Ze raakt verstrikt in een web van leugens. Speelduur: 8:56.
Boeknummer: 28552.
Joost Vandecasteele. Wraakengel. Een vrouw met een op het eerste zicht een normaal, saai
leven heeft een groot geheim. Bij confrontatie met agressie komt een oerkracht naar boven
die haar onmenselijk sterk en onbevreesd maakt. Vrouwen kunnen haar inhuren om wraak te
nemen op hun mannen. Ze komt erachter dat ze niet de enige is met deze krachten en moet
op de vlucht slaan en tegelijkertijd haar gezin zien te beschermen. Speelduur: 7:07.
Boeknummer: 28553.
Sayaka Murata. Buurtsupermens. Bekroond met de Akutagawa prize. Vertaald uit het
Japans. Een jonge Japanse vrouw die de wereld en de mensen niet goed begrijpt, vindt haar
geluk in het werken in een kleine buurtsupermarkt. Speelduur: 3:55. Boeknummer: 28558.
Hanna Krall. Hartenheer. Vertaald uit het Pools. Een jonge joodse vrouw doet er tijdens de
Tweede Wereldoorlog alles aan om herenigd te worden met haar man die in een
concentratiekamp zit. Speelduur: 4:45. Boeknummer: 28560.

2: Thrillers
Johan Op de Beeck. Het complot van Laken. Als België tijdens de Tweede Wereldoorlog is
bezet door de Duitsers, besluit Jef Van Hooff geheim agent te worden en krijgt hij een
riskante opdracht. Speelduur: 19:26. Boeknummer: 28537.
Sally Hepworth. De schoonmoeder. Vertaald uit het Engels. Na de dood van Diana, een
welgestelde Australische vrouw die als vrijwilligster migranten ondersteunt, volgt een
politieonderzoek dat onverwachte geheimen van haar en haar familieleden onthult.
Speelduur: 10:19. Boeknummer: 28539.
Alex Reeve. De schaker en het meisje. Vertaald uit het Engels. Rond 1880 gaat in Londen
de transgendere assistent-lijkschouwer Leo Stanhope op zoek naar de moordenaar van zijn
geliefde, de prostituee Maria. Speelduur: 9:49. Boeknummer: 28547.

3: Waargebeurd
Diana Nasher. Dochterland : drie vrouwen tussen twee culturen. Vertaald uit het Duits.
Familiekroniek over het leven van drie generaties Duits-Afghaanse vrouwen. Speelduur:
8:38. Boeknummer: 28367.
Leslie Jamison. Ontwenning : over alcohol, bedwelming en herstel. Vertaald uit het Engels.
Mede aan de hand van haar eigen ervaringen vertelt de Amerikaanse romanschrijfster over

alcoholverslaving en de wijze waarop het beste hulp kan worden geboden aan alcoholisten.
Speelduur: 19:33. Boeknummer: 28208.
Darren McGarvey. Op safari naar Armoeland. Bekroond met de Orwell prize for books.
Vertaald uit het Engels. Reflectie op de Britse klassenmaatschappij en de betekenis van
armoede voor jongeren in een achterstandswijk, mede aan de hand van de eigen ervaringen
van de Schotse auteur, bekend als de rapper Loki. Speelduur: 7:40. Boeknummer: 28534.

4: Boeken voor jongvolwassenen
Christine Geysen. Als je bloeddruk daalt. Helia en Lex, die voor elkaar hebben gekozen,
worden geconfronteerd met de gevolgen van deze keuze. Helia dient haar negen jaren als
afgevaardigde van een aartsengel te volbrengen, maar wat is hierbij de rol van Lex? Is hun
relatie hiertegen bestand en welke rol speelt Michaël, de engel van de dood hierbij?
Speelduur: 6:59. Boeknummer: 28538.
Elke Sannen. Eén is altijd gelijk aan één. Elia en Segundo: de eerste moet zich gedeisd
houden voor het regime, terwijl de tweede de zoon is van de dictator van Beleza No Mar. Als
Elias positie inneemt tegen Segundo, moet hij daarvoor boeten. Maar daardoor leert hij veel
over ongelijkheid en verzet en krijgt hij nieuwe vrienden. Speelduur: 9:49. Boeknummer:
28548.
Fantasy. Kristen Ciccarelli. De gevangen koningin. Vertaald uit het Engels. Roa trouwt met
Dax, de broer van Asha, die kroonprins van Firgaard is. Roa hoopt op deze wijze haar volk,
de struiklanders, te helpen. Maar door allerlei politieke intriges en het spanningsveld tussen
haar en Dax is het zeer onzeker of ze hierin zal slagen. Speelduur: 11:02. Boeknummer:
28531.
Informatief boek. Nora Gharib. Heavy shit : een boek met vragen en antwoorden, voor en
door jongeren. Taboes rond seks, relaties, drugs, verslaafd aan eten, zelfmoord,
transgenders en geloof en nog veel meer worden voor en door jongeren bespreekbaar
gemaakt. Speelduur: 4:05. Boeknummer: 28521.

Deel 2: Informatieve boeken
1: Eten en drinken
Koken zonder vlees : 79 vegetarische recepten voor elke dag. Minder vlees eten is goed
voor onze gezondheid én voor het milieu. Steeds meer mensen eten vaak een of meerdere
keren per week vegetarisch, maar soms is de inspiratie ver zoek. Het nieuwe Libelle
kookboek Koken zonder vlees brengt 70 recepten met gezonde, lekkere en evenwichtige
vegetarische recepten voor het hele gezin. Speelduur: 3:17. Boeknummer: 28525.
Carol Bailleul. Afternoon tea of high tea? : ontdek alle geheimen achter deze heerlijke Britse
traditie. Dit boek biedt alle tools om zelf een echte Britse afternoontea te organiseren. Aan de
hand van leuke weetjes en interessante achtergrondinformatie over het ontstaan ervan,
maken jij en jouw gasten op een originele manier kennis met deze bijzondere ceremonie.
Met de eenvoudige recepten kan je direct zelf aan de slag. Speelduur: 1:30. Boeknummer:
28555.

2: Muziek

Yves Knockaert. Schubert : de biografie. Bij deze biografie over Schubert gaat de auteur
heel terecht eerst in op de bronnen over deze componist en negeert allerlei beweringen en
fabeltjes. Knockaert maakt gebruik van dagboekfragmenten en getuigenissen van anderen
en van de omvangrijke biografie van Kreissle (1865). Speelduur: 13:08. Boeknummer:
28536.
Margo Jefferson. Over Michael Jackson : een analyse van The King of Pop. Eerste
Nederlandse vertaling van een persoonlijk onderzoek naar het fenomeen Michael Jackson
(1958-2009), dat voor het eerst in 2006 verscheen. Voor deze gelegenheid aangevuld met
een nieuwe introductie naar aanleiding van #Metoo en de spraakmakende documentaire
‘Neverland’, die het imago van Michael Jackson opnieuw hebben doen kantelen. Speelduur:
5:46. Boeknummer: 28399.

3: Natuur, planten en dieren
Helen Scales. Het oog van de school : wat we kunnen leren van vissen.
Populairwetenschappelijke informatie, feiten en weetjes over vissen. Speelduur: 11:38.
Boeknummer: 28469.
Laurence Rose. Het lange voorjaar : met de vogeltrek mee door Europa. De auteur volgt 'met
de vogels mee' het zich langzaam over Europa uitrollend voorjaar. Vanaf Noord-Afrika, gaat
het via Spanje, Frankrijk, Groot-Britannië naar Zweden, Finland en het uiterste noorden van
Noorwegen. Met aandacht voor vogels, natuur en landschap en de invloed van de mens
daarop. Speelduur: 9:28. Boeknummer: 28530.

4: Politiek en rechtswetenschap
Luckas Vander Taelen. Brussel : de stad waar ik van hou. Luckas Vandertaelen, Brusselaar
en Vlaams parlementslid voor Groen, maakt een bilan op van alles wat Brussel ervan
weerhoudt een bloeiende Europese metropool te worden. In plaats van vast te houden aan
een structuur van negentien gemiddelde gemeenten, waarbij elke gemeente zijn eigen
dorpspolitiek en dito beleid voert, pleit hij voor een samengevoegde structuur die Brussel zou
toelaten om eindelijk een grootstedelijk beleid te voeren en zijn plaats op te eisen tussen de
andere Europese hoofdsteden. Speelduur: 5:41. Boeknummer: 28546.
Ann Maelfait. Goed geregeld, goed gegeven : voor een betere wereld. Een gids die u
wegwijs maakt in de wetgeving rond schenkingen aan een goed doel. Speelduur: 5:55.
Boeknummer: 28562.

5: Psychologie
Märtha Louise. Hooggevoelig geboren: hoe hoogsensitiviteit een kracht kan zijn. Zelfhulpgids
met oefeningen voor mensen met hooggevoeligheid en affiniteit voor de spirituele kant van
het leven. Speelduur: 7:37. Boeknummer: 28300.
Luk Dewulf. Ik kies voor mijn talent : wat is talent? Hoe talent ontwikkelen? En wat met waar
je echt niet goed in bent? Gids voor de ontplooiing van de eigen, persoonlijke talenten.
Speelduur: 6:04. Boeknummer: 28549.

Deel 3: Romans ingelezen in het Engels
J.K. Rowling. The casual vacancy. Als gemeenteraadslid Barry Fairbrother plotseling sterft,
blijft het Engelse dorp Pagford in shock achter. Speelduur: 17:52. Boeknummer: 800026.
Nicholas Sparks. The best of me. Een man en een vrouw uit verschillende sociale klassen
worden verliefd op elkaar, maar verliezen elkaar toch uit het oog. Speelduur: 9:38.
Boeknummer: 800030.
Lawrence Anthony. The Elephant Whisperer : My Life with the Herd in the Africa. Verhalen
van de auteur over zijn natuurbeschermingsproject in Zuid-Afrika, de dieren in het reservaat
en de bijzondere band met een kudde olifanten die hij daar opnam. Speelduur: 12:31.
Boeknummer: 800031.
Detective. Agatha Christie. Murder on the links. De bekende detective Hercule Poirot wordt
te hulp geroepen wanneer op de golflinks van een Frans landhuis het lijk van de eigenaar
wordt aangetroffen. Speelduur: 1:24. Boeknummer: 800028.
Detective. Donna Leon. Quietly in their sleep. In een Venetiaans verpleeghuis overlijden vijf
bejaarden op verdachte wijze. Speelduur: 8:19. Boeknummer: 800029.
Psychologische roman. Hanya Yanagihara. A little life. Vier jongens van begin twintig sluiten
vriendschap voor het leven maar toch blijkt dat één van hen een vreselijk geheim met zich
meedraagt. Speelduur: 33:04. Boeknummer: 800019.
Thriller. Lee Child. 61 hours. Jack Reacher helpt een vrouw zo lang uit handen van een
professionele moordenaar te blijven dat ze kan getuigen voor een rechtbank. Speelduur:
12:10. Boeknummer: 800025.
Thriller. Lee Child. Echo burning. Een voormalig militair agent krijgt in Texas een lift van een
vrouw die op zoek is naar iemand die haar man voor haar wil vermoorden. Speelduur: 13:58.
Boeknummer: 800027.
Toekomstroman. Aldous Huxley. Brave new world. In een volledig op slaafse productie
ingerichte toekomstige samenleving overtreedt een man de regels. Speelduur: 8:42.
Boeknummer: 800020.

Deel 4: Romans ingelezen in het Frans
Marguerite Yourcenar. L'oeuvre au noir. In dit boek wordt het tragische lot beschreven van
de Vlaamse zestiende-eeuwse medicus, alchemist en filosoof Zeno. We volgen hem bij zijn
studie, op zijn reizen door Europa en het nabije Oosten en in zijn werk als hofarts.
Speelduur: 10:15. Boeknummer: 800024.
Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Een gescheiden moeder van 37
neemt haar dochters van 12 en 18 mee op kampeertocht door Scandinavië om het
familiegeluk te hervinden. Speelduur: 8:26. Boeknummer: 800023.

Deel 5: Romans ingelezen in het Spaans

Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera. De tragikomische
liefdesgeschiedenis tussen een realistische vrouw en een romantische man. Speelduur:
15:17. Boeknummer: 700500.
Isabel Allende. Eva Luna. Een Zuid-Amerikaanse vrouw, die is geboren aan de zelfkant van
de maatschappij, moet zich een weg zoeken in de jungle van de samenleving. Speelduur:
12:44. Boeknummer: 700501.
José Carlos Carmona. Sabor a chocolate. Een onvolledige symfonie van liefde en dromen.
Een roman zo intens en verslavend als de beste chocolade. Speelduur: 1:56. Boeknummer:
800017.
José Carlos Carmona. Sabor a canela. De kleine Cecile Goldberg ontdekte op driejarige
leeftijd dat ze musicus wilde worden. Liefde bracht haar ertoe te ontdekken dat
orkestdirecteur het dichtst in de buurt kwam. Speelduur: 4:10. Boeknummer: 800018.

