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Deel 1: ‘10 minuten 38 seconden in deze vreemde 
wereld’ van Elif Shafak 
Shafak gespeld: S H A F A K.  
 
Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten haar noemen, wordt vermoord en 
achtergelaten op een vuilnisbelt in Istanbul. In de laatste minuten van haar leven 
vraagt ze zich af hoe het zover is kunnen komen. Elke minuut brengt een nieuwe 
herinnering: de smaak van het pittige geitenstoofvlees uit haar kindertijd, de geur van 
de koffie met kardemom die ze deelde met haar geliefde, de stank op straat bij het 
bordeel waar ze werkte. Maar vooral herinnert ze zich haar vrienden, de bonte 
verzameling mensen die haar nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig naar haar 
op zoek zijn. 
 
‘10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld’ stond op de shortlist voor de 
prestigieuze Booker Prize 2019. 
 
Elif Shafak. 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld. 
17 braillebanden. Boeknummer: 45631. 

Deel 2: ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ van Dirk 
De Wachter  
De Wachter gespeld: D E  W A C H T E R. 
 
Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en 
betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait. In zijn nieuwste boek gaat Dirk 
De Wachter in op grote vraagstukken in onze maatschappij die ons leven bepalen, 
sturen of veranderen, maar die ons vooral in contact brengen met de ander of met 
onszelf. Onze samenleving is er een geworden van de hoogste pieken, van het 
steeds beter, verder en hoger. Wat erger is: we staan er bijna niet meer bij stil dat die 
pieken de laagtes niet opvullen. We zien geen onderscheid tussen wat ons heel even 
gelukkig maakt en wat het leven echt zin geeft. Maar hoe kunnen we dat onderscheid 
weer leren maken? 
Vanuit een constante verwondering leert ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ ons om 
na te denken over wat gelukkig zijn echt kan betekenen. 
 
Dirk De Wachter. De kunst van het ongelukkig zijn. 
4 braillebanden. Boeknummer: 45463. 
Dit boek zit ook als Daisy-boek in onze collectie. Speelduur: 2:00, boeknummer: 
28709. 
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Deel 3: Romans 

1: Alternatieve geschiedenis 

Laurent Binet. Beschavingen. Bekroond met de Grand prix du roman de 
l'Académie française, 2019. Vertaald uit het Frans. Herschrijving van de 
wereldgeschiedenis waarbij Columbus niet Amerika ontdekt, maar de Inca’s vanuit 
Lissabon van het oude continent de nieuwe wereld maken. 
18 braillebanden. Boeknummer: 45610. 

2: Autobiografische literatuur 

Sarah Domogala. De kunst van het verdwijnen: over snel leven en diep vallen. 
Zelfhulpboek over het opkrabbelen na een burn-out, geschreven door een vrouw die 
als jonge succesvolle documentairemaker zelf een burn-out kreeg. 
10 braillebanden. Boeknummer: 45560. 
 
Deborah Campert. Wij knippen de wind: notities van een overgrootmoeder. 
Bundeling van een selectie van notities uit haar 'overdagboek' waarin de auteur 
(1938) vertelt over haar belevenissen met haar achterkleindochter Vera. 
3 braillebanden. Boeknummer: 45716. 

3: Biografische romans 

Svenja O'Donnell. Inges oorlog: het verhaal van een gewone vrouw in Oost-
Pruisen. Verslag van de speurtocht die de journaliste ondernam naar de 
levensgeschiedenis van haar grootmoeder (1924) die opgroeide in Königsberg, het 
huidige Kaliningrad, met name haar ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
15 braillebanden. Boeknummer: 45727. 

4: Chicklit 

Jill Mansell. Heerlijk duurt het langst. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw en 
haar beste vriend, die homoseksueel is, gaan als echtpaar werken voor een gezin 
dat een landhuis bewoont in Cornwall. Algauw wordt ze verliefd op de stiefzoon van 
de vrouw des huizes. 
18 braillebanden. Boeknummer: 45710. 

5: Detectives  

Tina Frennstedt. Verdwenen. Vertaald uit het Zweeds. Deel 1 van de Cold case-
reeks. Als de Zweedse politie jacht maakt op een seriemoordenaar, worden 
overeenkomsten gevonden met een cold case. 
17 braillebanden. Boeknummer: 45478. 
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6: Griezelromans 

Stephen King. Bezeten stad. Vertaald uit het Engels. In een dorpje maakt een 
vampier van zijn slachtoffers satellieten die bloed moeten verzamelen voor hun 
meester.  
35 braillebanden. Boeknummer: 45480. 

7: Historische romans 

Jaan Kross. Strijd om de stad. Een adellijke familie beschouwt de inwoners van 
een dorp in Estland als hun persoonlijke lijfeigenen, wat leidt tot een strijd vol intriges.  
20 braillebanden. Boeknummer: 45399. 

8: Ontwikkelingsromans 

Boris Dittrich. Terug naar Tarvod. Gebaseerd op het levensverhaal van Roman 
Ronnes. Liefde en leven in een Israëlische kibboets in de zeventiger jaren aan de 
hand van de speurtocht rond de nalatenschap van een eenzaam gestorven oude 
rechter. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45694. 

9: Poëziebundels 

Remco Campert. Mijn dood en ik. Overdenkingen in poëzievorm over de 
naderende dood.  
1 brailleband. Boeknummer: 45367. 
 
Mieke Van Zonneveld. Leger. Gedichten over thema's als liefde, ziekte, hoop en 
angst.  
2 braillebanden. Boeknummer: 45661. 

10: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Sarah Jio. Bloemen voor mijn dochter. Vertaald uit het Engels. Als een vrouw na 
een ongeluk aan geheugenverlies lijdt, gaat ze op zoek naar haar verleden en stuit 
hierbij op brieven uit 1943 van een Joodse vrouw die destijds in hetzelfde Parijse 
appartement als zij heeft gewoond.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45389. 
 
Koos Van Zomeren. Omstandigheden. Een gepensioneerde boekhandelaar kijkt 
terug op zijn leven, eerst schijnbaar met zijn dochter, dan in een lange monoloog aan 
zijn zoon.  
10 braillebanden. Boeknummer: 45457. 
 
Judith Fanto. Viktor. Een jonge vrouw gaat op zoek naar haar familiegeschiedenis 
die terugvoert naar het Wenen van voor de Eerste Wereldoorlog.  
15 braillebanden. Boeknummer: 45616. 
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Eva Maria Staal. De vondeling. Een vrouw gaat op zoektocht naar het 
oorlogsverleden van haar vader en wat dat verleden betekend heeft voor de 
familiebanden.  
13 braillebanden. Boeknummer: 45619. 
 
Anna Ellory. De meisjes van Ravensbrück. Vertaald uit het Engels. Als een Duitse 
vrouw in 1989 het concentratiekampnummer op de arm van haar stervende vader 
ziet, gaat zij op onderzoek uit.  
18 braillebanden. Boeknummer: 45630. 
 
Elif Shafak. 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld. Vertaald uit het 
Engels. Een jonge prostituee in Istanbul is vermoord en achtergelaten in een 
vuilnisbak waar haar brein nog 10 minuten en 38 seconden actief blijft en in die tijd 
trekt haar leven aan haar voorbij. Haar vrienden zijn vastbesloten haar een waardige 
rustplaats te geven.  
17 braillebanden. Boeknummer: 45631. 
 
Jan-Philipp Sendker. De herinneringen van het hart. Vertaald uit het Duits. Een 
12-jarige jongen die bij zijn oom in een Birmees bergdorp woont, krijgt na lang 
aandringen het bijzondere verhaal van zijn ouders te horen.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45773. 

11: Romantische boeken  

Corina Bomann. Agneta's erfenis. Vertaald uit het Duits. Deel 1 van de reeks ‘De 
vrouwen van de Leeuwenhof’. Een jonge adellijke vrouw wil aan het begin van de 
20e eeuw gaan studeren in Stockholm maar als haar vader en broer bij een brand 
om het leven komen, moet zij de leiding van het familiebedrijf op zich nemen.  
30 braillebanden. Boeknummer: 45668. 

12: Satiren  

Taffy Brodesser-Akner. Fleishman zit in de problemen. Vertaald uit het Engels. 
Als zijn ex-vrouw hun twee kinderen zonder overleg bij hem achterlaat en vervolgens 
niet terugkomt om hen op te halen en niet reageert op telefoontjes en berichtjes, 
begint een man, een joodse dokter, zich ongerust te maken.  
24 braillebanden. Boeknummer: 45714. 

13: Spionageromans 

Imogen Kealey. Vrijheid. Vertaald uit het Engels. Verzetsvrouw Nancy Wake strijdt 
in de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk tegen de Duitsers; gebaseerd op het ware 
leven van Nancy Wake, ook bekend als de Witte Muis.  
19 braillebanden. Boeknummer: 45642. 
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14: Streek- en familieromans  

Santa Montefiore. Naar de overkant. Vertaald uit het Engels. Een vrouw die de spil 
is in een druk gezin en in de dorpsgemeenschap krijgt te maken met vroegtijdige 
dementie.  
15 braillebanden. Boeknummer: 17457. 
 
Daphne Van Rapenburgh. De viool van de vijand. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog laat een Nederlands gezin met veel dochters Duitsers toe in hun huis, 
wat een doorn in het oog is van hun dorpsgenoten.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45660. 

15: Thrillers  

Jussi Adler-Olsen. Slachtoffer 2117. Vertaald uit het Deens. Deel 8 van de reeks 
Serie Q. Een krantenartikel met een foto van vluchtelingen op Cyprus zorgt voor 
acties met veel geweld en voor overwerk voor het Deense politieteam Q.  
26 braillebanden. Boeknummer: 45281. 
 
John Burley. Een plek om te vergeten. Vertaald uit het Engels. Als een psychiater, 
die in een kliniek voor gestoorde misdadigers werkt, een complot ontdekt, slaat ze op 
de vlucht.  
15 braillebanden. Boeknummer: 45382. 
 
Wendy Walker. Nachtschaduw. Vertaald uit het Engels. Als een jonge vrouw niet 
terugkeert van een blind date, gaat haar zus naar haar op zoek waarbij ze stuit op 
een reeks geheimen.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45439. 

16: Verhalen  

Godfried Bomans. De brandmeester. Een verzameling van verhalen en essays.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45466. 
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Deel 4: Informatieve boeken 

1: Filosofie  

Dirk De Wachter. De kunst van het ongelukkig zijn. De Wachter wijst in zijn 
heldere, toegankelijke stijl op de pijnpunten in onze maatschappij en de keerzijde van 
het ongebreideld streven naar geluk. Daardoor verliezen we het belang van 
verbondenheid uit het oog. 
4 braillebanden. Boeknummer: 45463. 

2: Geschiedenis  

Volker Ullrich. Acht dagen in mei: de laatste week van het Derde Rijk. 
Beschrijving van de ondergang van het nazirijk in de eerste week van mei 1945, 
vanaf de zelfdoding van Hitler op 30 april tot en met de definitieve, onvoorwaardelijke 
overgave op 7 mei.  
23 braillebanden. Boeknummer: 45728. 

3: Gezondheid  

Margriet Sitskoorn. Het 50+ brein: ouder wordende hersenen in de moderne 
maatschappij. Het 50+ brein is een ingrijpende uitbreiding en herziening van: Lang 
leven de hersenen: positieve prikkels voor hersenen die ouder worden.  Informatie 
over de veranderingen in de hersenen bij ouderen met de meest recente 
wetenschappelijke inzichten. Bevat adviezen en tips voor een goede verzorging van 
het brein en de algemene gezondheid.  
7 braillebanden. Boeknummer: 45390. 

4: Kunst en vrije tijd 

Woody Allen. À propos: autobiografie. Autobiografie van regisseur Woody Allen.  
22 braillebanden. Boeknummer: 45685. 

5: Natuur, planten en dieren  

Tim Flannery. Europa: de eerste 100 miljoen jaar. De geologische 
ontstaansgeschiedenis van Europa, van honderd miljoen jaar geleden tot nu, met de 
ontwikkeling van flora en fauna en uiteindelijk de mens, met zijn invloed op de 
leefomgeving.  
21 braillebanden. Boeknummer: 45601. 

6: Politiek 

Heidi Blake. From Russia with blood: de moordcampagne van het Kremlin en 
Poetins geheime oorlog tegen het Westen. Gebaseerd op onderzoek van 
Buzzfeed News. Journalistiek onderzoek naar de achtergronden en het verband 
tussen vijftien moorden op naar het Westen uitgeweken politieke tegenstanders van 
de Russische president Vladimir Poetin.  
19 braillebanden. Boeknummer: 45483. 
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7: Religie en spiritualiteit  

Tom Holland. Heerschappij: hoe het christendom het Westen vormde. 
Geschiedenis van de christelijke wortels van de westerse samenleving.  
39 braillebanden. Boeknummer: 45646. 

8: Varia  

Flip Van Doorn. Hoeveel poten heeft een octopus?: het grote boek van de 
nutteloze kennis. Columns over wetenswaardigheden op allerlei gebied.  
13 braillebanden. Boeknummer: 45284. 
 


