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Deel 1: ‘De kolibrie’ van Sandro Veronesi 
 
Sandro Veronesi neemt je mee in de levensloop van Marco Carrera, een oogarts die 
als kind een groeistoornis had. Daardoor kreeg hij de bijnaam “de kolibrie” 
toegekend, verwijzend naar een van de kleinste vogels ter wereld. In zekere zin is 
Marco ook echt een kolibrie: hij lijdt een dramatisch bestaan vol vreugdes, liefdes en 
de nodige pijn, maar net als de kolibrie blijft hij in evenwicht. Zijn hectische 
bewegingen stellen hem in staat de existentiële acrobatiek van het leven te 
doorstaan, net als de kolibrie, die twaalf tot tachtig vleugelslagen per seconde maakt, 
maar schijnbaar bewegingsloos in de lucht blijft hangen. Deze roman gaat over pijn 
en omgaan met verlies. Het boek is door de Italiaanse krant il Corriere della Sera 
uitgeroepen tot ‘Boek van het Jaar 2020’.  
 
‘De kolibrie’ van Sandro Veronesi. Vertaald uit het Italiaans.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45657. 
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Deel 2: ‘Socrates op sneakers: filosofische gids voor 
het stellen van goede vragen’ van Elke Wiss 
 
Veel van onze gesprekken hebben meer weg van een debat dan van een dialoog. 
We praten liever dan dat we luisteren, voor vragen stellen hebben we geen tijd. En 
toegeven dat u iets niet weet, is al helemaal geen optie. Praktisch filosoof Elke Wiss 
schreef daarom ‘Socrates op sneakers’, een gids voor socratische gespreksvoering 
waarbij het stellen van goede, doordachte vragen essentieel is. Met Socrates en 
andere filosofen als inspiratiebron illustreert Elke Wiss waarom we zo slecht zijn in 
het stellen van goede vragen en toont ze hoe we erin kunnen verbeteren. Want 
vragen die verrassen en aan het denken zetten, leiden tot gesprekken met 
verdieping en verbinding. Met een ander, én met uzelf! 
 
‘Socrates op sneakers: filosofische gids voor het stellen van goede vragen’ 
van Elke Wiss.  
11 braillebanden. Boeknummer: 45723. 

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Selma Van de Perre. Mijn naam is Selma. Vertaald uit het Engels. Memoires van 
een joodse vrouw (1922) die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet belandde, 
werd gearresteerd en een verblijf in het concentratiekamp Ravensbrück overleefde.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45471. 

2: Detectives 

Peter Römer. De Cock en de kermis in de hel. Deel van de Baantjer-reeks. De 
Amsterdamse inspecteur De Cock moet moord en brandstichting in de kermiswereld 
oplossen, maar stuit daarbij op de omerta in de kermiswereld en de Amsterdamse 
maffia.  
7 braillebanden. Boeknummer: 45492. 
 

Karin Fossum. De verduistering. Vertaald uit het Noors. Nadat een peuter van een 
balkon van een hotel is gevallen, geven zijn pas gescheiden ouders elkaar de schuld; 
inspecteur Sejer wacht tot de bom bij de schuldige zal barsten.  
15 braillebanden. Boeknummer: 45565. 
 

Lieneke Dijkzeul. Een vorm van verraad. Deel 7 van de Paul Vegter-reeks. 
Inspecteur Paul Vegter bereidt zich voor op zijn huwelijk met een collega, krijgt 
dreigbrieven en er wordt een aanslag op hem gepleegd.  
13 braillebanden. Boeknummer: 45568. 
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3: Historische romans 

Guzel Jachina. Wolgakinderen. Vertaald uit het Russisch. Een dorpsonderwijzer 
gaat naar de overkant van de Wolga om een Duitse kolonistendochter te onderwijzen 
en in de periode van revolutie en hongersnood ruilt hij volkssprookjes voor melk met 
een communist.  
28 braillebanden. Boeknummer: 45699. 

4: Ontwikkelingsromans 

Herman Koch. Finse dagen. De auteur onderzoekt zijn herinneringen. Hij keert 
terug naar Finland en zijn jeugd in Amsterdam-Zuid.  
12 braillebanden. Boeknummer: 45485. 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

B.A. Paris. Het dilemma. Vertaald uit het Engels. Als een Engelse vrouw plannen 
maakt om haar 40ste verjaardag uitgebreid te gaan vieren, dreigen onverwachte 
gebeurtenissen roet in het eten te gooien.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45730. 
 
Lucinda Riley. Zon: Electra's verhaal. Vertaald uit het Engels. Deel 6 van De 
Zeven Zussen-reeks. Zeven zussen krijgen na het overlijden van hun rijke 
adoptievader aanwijzingen over hun afkomst. Deel 6 gaat over Electra die van haar 
grootmoeder hoort dat haar familiegeschiedenis in Kenia begint.  
39 braillebanden. Boeknummer: 45539. 
 
Pascal Mercier. Het gewicht van de woorden. Vertaald uit het Duits. Als bij een 
uitgever van in de zestig een dodelijke hersentumor wordt vastgesteld, verkoopt hij 
zijn uitgeverij in Italië en keert terug naar Londen om zich te verzoenen met zijn 
naderende dood, maar dan blijkt dat de diagnose op een vergissing berust.  
28 braillebanden. Boeknummer: 45386. 
 

Julien Sandrel. Een ander leven. Vertaald uit het Frans. Na de ontdekking van een 
familiegeheim gaat een huisarts in Parijs op zoek naar haar tweelingzus van wie zij 
vlak na de geboorte is gescheiden.  
10 braillebanden. Boeknummer: 45482. 
 

Marc Roger. De lessen van meneer Picquier. Vertaald uit het Frans. Tussen een 
oude man in een verzorgingstehuis en een jongeman ontstaat een bijzondere 
vriendschap.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45496. 
 

Isabel Allende. Bloemblad van zee. Vertaald uit het Spaans. Twee jonge 
Spanjaarden ontvluchten Spanje vanwege de Burgeroorlog en bouwen in Chili een 
nieuw leven op.  
18 braillebanden. Boeknummer: 45523. 
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Thomas Verbogt. Als je de stilte ziet. In de herinneringen van een toneelschrijver 
komen twee mensen steeds weer terug.  
8 braillebanden. Boeknummer: 45572. 
 

Nazanine Hozar. Aria. Vertaald uit het Engels. Een verhaal over de politieke 
veranderingen in Iran in de periode 1953-1981, gezien door de ogen van het Iraanse 
meisje Aria, dat als kind door verschillende vrouwen wordt opgevoed en pas in haar 
tienerjaren haar moeder weer ontmoet.  
21 braillebanden. Boeknummer: 45580. 
 

Sebastian Barry. Duizend manen. Vertaald uit het Engels. Na de Amerikaanse 
Burgeroorlog loopt Winona in 1870 als Indiaans meisje in de van racisme 
doortrokken zuidelijke staten groot gevaar. Nadat ze slachtoffer wordt van geweld, 
neemt ze haar lot in eigen hand.  
11 braillebanden. Boeknummer: 45615. 
 

Ann Napolitano. Lieve Edward. Vertaald uit het Engels. Een twaalfjarige jongen 
overleeft als enige een vliegtuigongeluk, komt bij een oom en tante terecht en leert in 
de jaren daarna, geholpen door een buurmeisje, langzaam weer verder te leven.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45634. 
 

Alfred Birney. In de wacht. Terwijl hij na een hartaanval in het ziekenhuis ligt, 
komen bij een man van Indisch-Nederlandse afkomst herinneringen op aan zijn 
familie en jeugd en fulmineert hij tegen van alles en nog wat in de huidige 
multiculturele samenleving.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45709. 
 

Jan Siebelink. Maar waar zijn die duiven dan. Een oudere weduwnaar denkt dat 
hij spoedig zal sterven en neemt zich daarom voor die dag nog zelfmoord te plegen, 
maar wanneer hij afscheid wil nemen van zijn vroegere maîtresse, komt hij in een 
religieuze crisis terecht.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45736. 
 

Jeroen Brouwers. Cliënt E. Busken. Een man, die in een zorginstelling hulpeloos 
zit vastgegord in een rolstoel, ergert zich aan het zorgpersoneel en de 
medebewoners.  
15 braillebanden. Boeknummer: 45737. 

6: Romantische boeken 

Jojo Moyes. Suzanna's wereld. Eerder verschenen onder de titel: Passie en 
parelmoer. Vertaald uit het Engels. Een jonge Britse vrouw die ontevreden is over 
zichzelf en over haar bestaan, besluit een winkel annex koffieshop in haar 
geboortedorp te openen.  
25 braillebanden. Boeknummer: 45581. 
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Aline Van Wijnen. Bestemming geluk. Nadat ze haar huwelijk heeft afgeblazen 
ontmoet Melanie, eigenaresse van een juwelierszaak, een pakketkoerier die een 
totaal andere achtergrond heeft dan zij, maar op zijn manier ook op zoek is naar 
geluk.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45591. 

7: Streek- en familieromans 

Sandra Berg. De stilte van eenzaamheid. Een vrouw probeert haar hele leven niet 
op te vallen, niemand tot last te zijn en alles goed te doen. Een levensstrategie waar 
ze langzaam maar zeker zelf aan onderdoor gaat.  
12 braillebanden. Boeknummer: 45417. 
 

Gerda Van Wageningen. Geschonden vertrouwen. Als in 1936 een Zeeuwse 
vrouw ongehuwd zwanger raakt, probeert ze ondanks tegenwerking een toekomst op 
te bouwen voor haar kind en haarzelf.  
11 braillebanden. Boeknummer: 45585. 

8: Thrillers 

Anya Niewierra. Het bloemenmeisje. Bekroond met de Hebban Thrillerprijs, 2020. 
Als een vrouw ontdekt dat zij een tweelingzus heeft, duiken beiden in het verleden 
van hun vermoorde moeder.  
20 braillebanden. Boeknummer: 45347. 
 
Nathalie Pagie. Noordkaap. Een groep Noorse wetenschappers gaat in het geheim 
's winters in het noorden van Noorwegen experimenten uitvoeren op zware 
misdadigers, die in ruil daarvoor strafvermindering krijgen.  
18 braillebanden. Boeknummer: 45481. 
 

Pascal Engman. Vuurland. Deel 1 van de Vanessa Frank-reeks. Vertaald uit het 
Zweeds. De gedreven inspecteur Vanessa Frank, die wegens rijden onder invloed op 
non-actief is gesteld, komt op het spoor van gewetenloze criminelen in 
orgaanhandel.  
21 braillebanden. Boeknummer: 45500. 
 

Sebastian Fitzek. De patiënt. Vertaald uit het Duits. Guido T. heeft twee 
kindermoorden bekend en de politie is er zeker van dat hij de zesjarige Max ook 
ontvoerd heeft.  
17 braillebanden. Boeknummer: 45522. 
 

Jørn Lier Horst. Nulpunt. Deel 1 van de Blix & Ramm-reeks. Vertaald uit het Noors. 
Rechercheur Alexander Blix en journaliste Emma Ramm krijgen te maken met een 
moordenaar die zijn dodenlijst afwerkt aan de hand van opeenvolgende getallen.  
20 braillebanden. Boeknummer: 45549. 
 

David Baldacci. Ondergronds. Deel 6 van de Amos Decker-reeks. Vertaald uit het 
Engels. Een dubbele moord, een geheime militaire basis en een FBI-agent met een 
exceptioneel geheugen spelen in deze Amos Decker-thriller een grote rol.  
23 braillebanden. Boeknummer: 45732. 
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Anders Roslund. Drie dagen. Deel 4 van de Ewert Grens-reeks. Vertaald uit het 
Zweeds. Als in Stockholm een paar moorden op identieke wijze worden uitgevoerd 
als de executie van een gezin zeventien jaar eerder, waarvan de daders nooit gepakt 
zijn, probeert rechercheur Ewert Grens de zaak nu wel op te lossen.  
25 braillebanden. Boeknummer: 45739. 

9: Waargebeurd 

Raynor Winn. De wilde stilte. Vervolg op Het zoutpad. Vertaald uit het Engels. 
Persoonlijk verslag over de langeafstandswandelingen die een echtpaar maakte door 
het zuidwesten van Engeland en over IJsland nadat ze alles waren kwijtgeraakt, en 
van de spirituele groei die ze doormaakten door contact met de natuur.  
15 braillebanden. Boeknummer: 45775. 

10: Boeken voor jongvolwassenen 

Kiera Cass. De beminde. Deel 1 van De Beminde-reeks. Vertaald uit het Engels. 
Hollis (ik-persoon) is dolgelukkig wanneer de knappe jonge koning Jameson van 
Coroa met haar wil trouwen. Ze geniet van alle aandacht en het luxeleven. Al snel 
ontdekt ze dat het leven als koningin ook een schaduwzijde heeft. Hollis moet een 
belangrijke keuze maken.  
13 braillebanden. Boeknummer: 45724. 
 
Suzanne Collins. De ballade van slangen en zangvogels. Prequel bij De 
Hongerspelen. Vertaald uit het Engels. Voor de tiende editie van de Hongerspelen 
zullen voor het eerst leerlingen als mentor aan een tribuut worden gekoppeld. Een 
van hen is de 18-jarige Coriolanus Snow. Hoe ver zal zijn tribuut komen?  
32 braillebanden. Boeknummer: 45753. 

Deel 4: Informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Anthea Cheng. Verrukkelijk vegan bakken: taarten, muffins, koekjes en meer 
lekkers. De taarten, koekjes, muffins en repen in ‘Verrukkelijk vegan bakken’ maken 
instant blij. Tussen deze heerlijke creaties vind je plantaardige variaties op 
schwarzwalder-kirschtaart, blauwebessenmuffins en granaatappel-yoghurtcake. Als 
je uit wilt pakken zijn er showstoppers zoals baklava-custardtaart of een epische 
Snickers-taart. Ook zijn er genoeg opties voor wie gluten, geraffineerde suiker of 
noten vermijdt, zodat iedereen kan meegenieten!  
5 braillebanden. Boeknummer: 45633. 

2: Filosofie 

David Brooks. De tweede berg: de zoektocht naar een zinvol leven. Adviezen 
voor een betekenisvol leven, onder meer door karaktervorming en de empathische 
omgang met medemensen.  
23 braillebanden. Boeknummer: 45611. 
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3: Geschiedenis 

Madelaine Böhme. Hoe we mensen werden: een geheel nieuwe kijk op de 
oorsprong van de mensheid. Paleontoloog Madelaine Böhme brengt de wereld van 
onze vroegste voorouders tot leven.  
11 braillebanden. Boeknummer: 45622. 
Sarah Rose. D-Day Girls: de vrouwelijke spionnen die het verzet bewapenden, 
de nazi's saboteerden en met hun gewaagde acties een van de belangrijkste 
bijdragen leverden aan de bevrijding. Geschiedenis van een aantal Franse 
vrouwen die, geholpen door de Britse geheime dienst, zich verzetten tegen de Duitse 
bezetter in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog.  
31 braillebanden. Boeknummer: 45744. 
 
Laura Starink. Post uit Rusland 1972-2020. Reisreportages door een Nederlandse 
slaviste en journaliste van haar verblijf in Rusland.  
22 braillebanden. Boeknummer: 45533. 
 
Lucas Waagmeester. Op drift: de ontwrichting van Turkije. Journalistiek verslag 
van de politieke en maatschappelijke ontwrichting van Turkije.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45712. 
 
Jung Chang. Dochters van China: drie zussen in het middelpunt van de macht 
in het twintigste-eeuwse China. Drievoudige biografie over drie vrouwen die de 
geschiedenis van China in de twintigste eeuw mede hebben vormgegeven.  
25 braillebanden. Boeknummer: 45534. 

4: Klimaat 

Bart Verheggen. Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. 
Wetenschappelijke beschouwing over de oorzaken van de wereldwijde 
klimaatverandering.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45595. 

 
5: Maatschappij 
 
Paolo Giordano. In tijden van besmetting. Essay over de coronapandemie en 
globalisering.  
2 braillebanden. Boeknummer: 45647. 
 
 

 

 

 

 

 

 


