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Deel 1: Romans
1: Autobiografische literatuur
Nele Van den Broeck. Halfvolwassen. Columns door de Vlaamse muzikante en
theatermaakster over haar zoektocht naar succes en persoonlijk geluk.
Speelduur: 7:53. Boeknummer: 28966.
Daniel Mendelsohn. Een odyssee: een vader, een zoon, een epos. Vertaald uit
het Engels. De auteur en docent klassieke talen vertelt hoe zijn 80-jarige vader, een
wiskundige, college bij hem gaat volgen over de Odyssee en hoe de bestudering van
dit oude Griekse epos hun relatie verdiept.
Speelduur: 11:45. Boeknummer: 28981.
Nidhi Chaphekar. Herboren: hoe ik terugvocht na de terroristische aanslag in
Brussel. Vertaald uit het Engels. Persoonlijk relaas van een Indiase stewardess die
zwaargewond raakte bij een terroristische aanslag in Brussel in 2016 en herstelde
dankzij geloof in haarzelf en de steun van vele anderen.
Speelduur: 11:23. Boeknummer: 29005.

2: Biografische romans
Julian Barnes. De man in de rode mantel. Vertaald uit het Engels. Julian Barnes
gidst ons een van zijn lievelingstijdperken, de Belle Époque, in deze onconventionele
biografie van dokter Samuel Jean Pozzi (1846-1918).
Speelduur: 9:24. Boeknummer: 28924.

3: Chicklit
Sally Thorne. Ik niet op jou. Vertaald uit het Engels. Twee medewerkers van een
net gefuseerde Amerikaanse uitgeverij hebben een haat-liefde verhouding maar ze
proberen hun loopbaan toch op de rails te zetten.
Speelduur: 16:01. Boeknummer: 28911.

4: Detectives
Yrsa Sigurdardóttir. RIP. Vertaald uit het IJslands. Deel 3 van de Freyja & Huldarreeks. Politiecommissaris Huldar, geassisteerd door psychologe Freya, gaat op
onderzoek naar dode nummer 1 nadat twee slachtoffers genummerd met het cijfer 2
en 3 zijn gevonden.
Speelduur: 13:13. Boeknummer: 28967.
Christian De Coninck. Dodensteeg. Deel 3 van de Lodewijk Pynaert-reeks. Kolonel
Pynaert en zijn ordonnans De Cruyenaere moeten bij een nieuwe naoorlogse eliteeenheid van de politie verschillende moordzaken oplossen.
Speelduur: 8:48. Boeknummer: 28977.
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5: Dierenverhalen
Dion Leonard. Lara: kat op avontuur. Vertaald uit het Engels. Ultrarenner Dion
Leonard beleeft veel avonturen met straathond Gobi maar zijn thuiszittende kat Lara
is jaloers en besluit zelf op avontuur te gaan. Kan dat zomaar of is ze haar baasje nu
voorgoed kwijt?
Speelduur: 8:05. Boeknummer: 28965.

6: Familiekronieken
David Grossman. Het leven speelt met mij. Vertaald uit het Hebreeuws. Een jonge
moeder laat haar dochtertje achter vanwege de grote liefde voor haar overleden man
en rechtvaardigheid.
Speelduur: 10:18. Boeknummer: 29009.

7: Griezelromans
Howard P. Lovecraft. De kleur uit de ruimte. Vertaald uit het Engels. In dit boek,
waarin een aantal van Lovecrafts favoriete en meest karakteristieke verhalen zijn
gebundeld, neemt hij ons, langs droom en drogbeeld, mee op een
huiveringwekkende reis door zijn door nachtmerries geplaagde hoofd.
Speelduur: 5:03. Boeknummer: 28990.

8: Erotische romans
Audrey Carlan. Verlangen: Parijs en New York. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van
de reeks ‘Mannen van de wereld’. Drie mannen schieten welgestelde vrouwen met
problemen te hulp.
Speelduur: 11:52. Boeknummer: 28968.
Stefanie Van Mol. Verleid me. Deel 1 van de FC Livius-reeks. Als de knappe
profvoetballer Oliver geblesseerd raakt, krijgt dokter Amélie hem als patiënt
toegewezen.
Speelduur: 5:31. Boeknummer: 29000.

9: Historische romans
Toni Morrison. Beminde. Vertaald uit het Engels. Wanneer een zwarte vrouw rond
1874 onderdak verleent aan een onbekende jonge vrouw, verandert haar leven en
dat van anderen door herinneringen die soms tegenstrijdig zijn met de werkelijkheid.
Speelduur: 12:53. Boeknummer: 28945.
Vera Buck. Het boek van de vergeten artiesten. Vertaald uit het Duits. Na de
opkomst van het nazisme in Duitsland werden vele variéte opvoeringen verboden en
menig kunstenaar, vooral mismaakte, verdwenen. Mathis besluit een boek te
schrijven over al deze kunstenaars, zodat ze niet in de vergetelheid geraken.
Speelduur: 23:50. Boeknummer: 28947.
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10: Makkelijk lezen
Lynn Claerhout. Een kus in de les. Het is 1 september. Sara moet weer naar
school. Daar leert ze Nederlands. Maar Sara heeft pech. Ze valt onderweg. Raakt ze
nog wel op tijd op school? Dit is een Wablieft-boek in eenvoudig Nederlands.
Speelduur: 0:07. Boeknummer: 28933.

11: Ontwikkelingsromans
Ann Van Loock. Torpedo. Naar de gelijknamige film. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog moet een Belgisch team in een gekaapte Duitse U-boot uranium van
Congo naar Amerika brengen.
Speelduur: 7:44. Boeknummer: 28998.

12: Poëziebundels
Ik vouw een boot van wit papier. Bundel met 40 zeer begrijpelijke en eenvoudige
gedichten van Nederlandse en Vlaamse auteurs.
Speelduur: 0:33. Boeknummer: 28902.
Maarten Embrechts. Liefde is een ander land. In deze dichtbundel zoomt de
dichter vooral in op leven, spreken, liefhebben en reizen.
Speelduur: 0:21. Boeknummer: 28948.

13: Reisverhalen
Paolo Cognetti. Zonder de top te bereiken: een reis door de Himalaya. Vertaald
uit het Italiaans. Paolo Cognetti trok in 2017 naar Nepal om in de Himalaya rond de
berg Kailash te lopen, zoals Tibetaanse pelgrims al eeuwen doen, met een karavaan
van dragers en muilezels. Niettemin is overleven niet verzekerd.
Speelduur: 2:54. Boeknummer: 28930.

14: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn
Mesu Andrews. Dochter van Jesaja. Vertaald uit het Engels. Een getraumatiseerd
meisje wordt door soldaten meegevoerd naar Samaria waar ze terechtkomt in het
huis van de profeet Jesaja die haar adopteert.
Speelduur: 16:07. Boeknummer: 28910.
Tash Aw. Wij, de overlevenden. Vertaald uit het Engels. Een Maleisische man
vertelt zijn levensverhaal aan een journaliste, waardoor duidelijk wordt hoe het leven
in het Verre Oosten veranderd is en hoe dat ertoe leidde dat hij iemand vermoordde.
Speelduur: 10:43. Boeknummer: 28913.
Regina Porter. De reizigers. Vertaald uit het Engels. Als een jonge zwarte
Amerikaanse vrouw haar vriendin plotseling vaarwel zegt en kiest voor een man,
krijgt ze te maken met een vreselijke tragedie die haar leven en die van meerdere
personen blijvend zal beïnvloeden.
Speelduur: 13:08. Boeknummer: 28914.
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Téa Obreht. Achterland. Vertaald uit het Engels. In 1893 treffen in het wetteloze
Arizona Territory (New Mexico) de levens van een pioniersvrouw en een outlaw
elkaar.
Speelduur: 14:40. Boeknummer: 28920.
Pam Jenoff. De verdwenen meisjes uit Parijs. Vertaald uit het Engels. Wanneer
een jonge weduwe in 1946 in New York een koffer met foto's vindt, besluit zij uit te
zoeken van wie de koffer is geweest en wie de vrouwen op de foto's zijn.
Speelduur: 12:47. Boeknummer: 28925.
Richard Russo. Mohawk. Vertaald uit het Engels. Het leven van enkele inwoners
van een onbelangrijk Amerikaans stadje in de jaren tachtig wordt gekenmerkt door
beperktheid en uitzichtloosheid.
Speelduur: 13:09. Boeknummer: 28926.
Kris Van Steenberge. De advocaat en de zeiler. Ingelezen door de auteur. Een
advocaat die door een beroerte lijdt aan geheugenverlies, maakt met een vriend, een
zeiler, een wandeling langs de Belgische kust; dan wordt hun vriendschap op de
proef gesteld als de zeiler een pijnlijke onthulling doet.
Speelduur: 4:39. Boeknummer: 28988.
Frederik Willem Daem. Tekens van leven: een toogverhaal. Na de breuk met zijn
vriendin komt een jongeman terecht in een Brussels café dat al gauw zijn tweede
huis wordt.
Speelduur: 7:43. Boeknummer: 28989.

15: Romantische boeken
Beth O'Leary. Veel liefs. Vertaald uit het Engels. Omdat Leon 's nachts werkt en
Tiffy overdag, kunnen ze een flat met één slaapkamer delen zonder elkaar te zien tot
het moment dat het heel anders loopt dan verwacht.
Speelduur: 12:44. Boeknummer: 28912.
Julia Quinn. De verliefde graaf. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de familie
Bridgerton-reeks. Een jonge vrouw wordt verliefd op een beruchte rokkenjager die
aanvankelijk voor haar jongere zus lijkt te kiezen.
Speelduur: 14:33. Boeknummer: 28917.
Karen Swan. Een Noorse winternacht. Vertaald uit het Engels. Influencers Bo
Loxley en haar partner Zac reizen naar Noorwegen om daar de kerst door te
brengen. Ze ontmoeten berggids Anders en zijn grootmoeder Signy die een
luisterend oor is voor Bo.
Speelduur: 17:12. Boeknummer: 28946.

16: 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.
Speelduur: 13:21. Boeknummer: 28972.
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Muna Shehadi. Eve's waarheid. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de drie
dochters-trilogie. Eve doet grote ontdekkingen over haarzelf en haar verleden; ook
hebben zij en haar zussen net ontdekt dat hun moeder zelf geen kinderen kon
krijgen.
Speelduur: 14:30. Boeknummer: 28994.

17: Thrillers
Harlan Coben. Wild. Vertaald uit het Engels. Een man, die dertig jaar geleden als
wild levende jongen in een bos werd gevonden, moet nu helpen de verdwijning van
een kind op te lossen.
Speelduur: 11:13. Boeknummer: 28931.
Hugo Luijten. De brexitmoorden. Deel 2 van de Stef Cools-reeks. Commissaris
Cools van de Antwerpse politie onderzoekt enkele politieke moorden.
Speelduur: 13:26. Boeknummer: 28940.
Stina Jackson. De zilverweg. Bekroond met de Bästa svenska kriminalroman,
2018. Vertaald uit het Zweeds. Een vader blijft zoeken naar zijn dochter die is
verdwenen bij een bushalte in het noorden van Zweden.
Speelduur: 11:16. Boeknummer: 28950.
Robert Fabbri. Heilig vuur van Rome. Vertaald uit het Engels. Deel 8 van de
Vespasianus-serie. Vespasianus wordt gouverneur in Afrika en moet daar tot slaaf
gemaakte Romeinse burgers bevrijden; weer terug in Rome dreigt hij bij keizer Nero
in ongenade te vallen.
Speelduur: 12:33:08. Boeknummer: 28954.
Olga Tokarczuk. Jaag je ploeg over de botten van de doden. Vertaald uit het
Pools. In een afgelegen Pools dorpje vinden vreemde gebeurtenissen plaats.
Speelduur: 8:00. Boeknummer: 28970.
H.S. Chandler. Mate van onschuld. Vertaald uit het Engels. Maria wordt
aangeklaagd voor poging tot moord en geeft toe dat ze haar man heeft aangevallen
en hem dood wilde. Lottie is een van de juryleden die over haar schuld moet
besluiten; de schuldvraag lijkt een eenvoudige maar is dat niet.
Speelduur: 13:19. Boeknummer: 28971.
Paul Jacobs. De Exenkring. Deel van de Thomas Breens-reeks. Thomas Breens
wordt mol binnen een mannenclub die #MeToo-acties bestrijdt.
Speelduur: 10:26. Boeknummer: 28975.
Michael Kestemont. De witte weduwe. Als in een Antwerps museum een
vitrinekast met een historische ring erin wordt opengemaakt, krijgt docente klassieke
talen Anna een aanwijzing van de inbreker.
Speelduur: 10:32. Boeknummer: 28987.
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18: Utopische/dystopische romans
Kassandra Montag. Na de vloed. Vertaald uit het Engels. Nadat een grote
overstroming de halve wereld heeft verwoest, zoekt een vrouw met haar 7-jarige
dochter naar haar oudste dochter en worden ze met allerlei problemen
geconfronteerd.
Speelduur: 13:56. Boeknummer: 28916.
Jesse Ball. Het duikersspel. Vertaald uit het Engels. In een samenleving, waarin
twee bevolkingsgroepen apart van elkaar leven, genieten de patsers privileges terwijl
de kwadra's, die er later als vluchtelingen zijn bijgekomen, in getto’s leven en
herkenbaar zijn aan een tattoo op hun wang.
Speelduur: 4:49. Boeknummer: 28996.

19: Verfilmde boeken
Nikos Kazantzákis. Leven en wandel van Zorbás de Griek. Vertaald uit het
Grieks, Modern (vanaf 1453). Een letterkundige laat de maatschappij voor wat deze
is, pacht een bruinkoolmijn op Kreta en leert een eenvoudig maar wijs man kennen.
Speelduur: 14:34. Boeknummer: 28944.

20: Verhalen
Yueran Zhang. Tien liefdes. Vertaald uit het Chinees. De tien korte verhalen in deze
bundel van één van de belangrijkste hedendaagse Chinese schrijfsters gaan
allemaal over liefde, zij het op een onconventionele manier.
Speelduur: 8:56. Boeknummer: 28957.
Cecelia Ahern. De vrouw die haar stoute schoenen zocht. Vertaald uit het
Engels. 30 feministische verhalen.
Speelduur: 9:48. Boeknummer: 29007.

21: Boeken voor jongvolwassenen
Jennifer Donnelly. Stiefzus: schoonheid is niet altijd mooi. Vertaald uit het
Engels. Isabelle, de jongste stiefzus van Assepoester, staat op het punt om een
knappe prins te trouwen. Ze wilde net zo knap en lief zijn als Assepoester, maar dat
maakte haar juist gemeen en jaloers. Ze heeft nog een kans om haar lot te
veranderen.
Speelduur: 12:49. Boeknummer: 29006.
Sarah Rees Brennan. Seizoen van de heks. Geïnspireerd op de Netflix-serie
Chilling adventures of Sabrina. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de serie
‘Grimmige avonturen van Sabrina’. Voor Sabrina (16, ik-persoon) is het bijna tijd haar
normale leven te verlaten en toe te treden tot de magische wereld. Maar eerst wil ze
weten wat haar vriendje Harvey precies voor haar voelt. Ze laat zich overhalen om
een toverspreuk in te zetten, maar die pakt heel anders uit dan verwacht.
Speelduur: 6:51. Boeknummer: 28942.
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Deel 2: Informatieve boeken
1: Eten en drinken
Pascale Naessens. Ketokuur: een nieuw leven in 14 dagen. De visie van Pascale
Naessens en twee experts over het ketogeen dieet. Wat is het? Voor wie is het
geschikt? Waarin verschilt het van haar manier van eten, die gematigd
koolhydraatarm is? Snel afvallen is de meest populaire reden om een ketogeen dieet
te volgen, maar een ketogeen dieet kan ook therapeutisch worden aangewend. In dit
boek vind je niet alleen recepten, maar krijg je ook veel deskundige uitleg.
Speelduur: 4:26. Boeknummer: 29002.

2: Exacte wetenschappen
Pieter Van Dooren. En nu naar Mars: de nieuwe ruimterace. Vijftig jaar
ruimtevaart wordt onder de loep genomen en hoe het komt dat na vijf decennia
ineens een generatie opstaat die het weer ziet zitten om de ruimte in te gaan naar de
maan of naar Mars.
Speelduur: 5:50. Boeknummer: 28909.

3: Geschiedenis
Marc Verschooris. De papegaai is niet dood: geheim agenten Albert Deweer,
Albert Mélot en Albert Wouters - Gent 1944. Marc Verschooris, geassocieerd
onderzoeker bij het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CEGESOMA), haalt drie
geheim agenten voor het voetlicht: Albert Deweer, Albert Mélot en Albert Wouters.
Op basis van tal van tot nu toe onbekende archiefstukken, ook familie-archieven,
reconstrueert hij hun verzetsdaden.
Speelduur: 10:49. Boeknummer: 28922.
Eric Bauwens. Vader Anseele: Edward Anseele (1856-1938) politicus,
ondernemer en mythe: biografie. In deze biografie leren we Anseele kennen als de
gedreven en bijwijlen dictatoriale politicus die de versplinterde socialisten
samenbrengt en er een performante politieke partij van maakt, als de visionaire
ondernemer die een industrieel imperium uitbouwt en als de organisator die tijdens
de oorlogsjaren Gent redt van honger en kou.
Speelduur: 12:26. Boeknummer: 28951.
Andrew Brown. Brugge: een middeleeuwse metropool 850-1550.
Indrukwekkende biografie van een stad! Nooit eerder verscheen er zo’n volledige
geschiedenis van Brugge.
Speelduur: 22:11. Boeknummer: 28915.
Howard Zinn. Geschiedenis van het Amerikaanse volk. Geschiedenis van de
Verenigde Staten vanuit een sociaal-betrokken invalshoek.
Speelduur: 42:58. Boeknummer: 28992.
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4: Gezondheid
Carl Zimmer. Ze heeft haar moeders lach: het grote verhaal over erfelijkheid.
Beschrijving van het groeiende begrip van erfelijkheid, mede vanuit een
cultuurhistorisch perspectief.
Speelduur: 28:00. Boeknummer: 28991.

5: Maatschappij
Paul Morland. Het menselijk getij: hoe demografie de moderne wereld heeft
vormgegeven. Beschrijving van de relatie tussen belangrijke historische
ontwikkelingen en demografische cijfers.
Speelduur: 17:21. Boeknummer: 28949.
Matilda Gustavsson. Het bolwerk: macht en misbruik achter de gesloten
deuren van de Zweedse Academie. Journalistiek onderzoek naar seksueel
misbruik binnen de kringen van de Zweedse Academie, het prestigieuze instituut dat
Nobelprijzen toekent.
Speelduur: 10:07. Boeknummer: 28962.

6: Opvoeding en onderwijs
Frauke Cosaert. Zorgenmeisje: levenslang mantelzorger. Ervaringen van een
moeder over de manier waarop zij haar dochter met autisme heeft begeleid op de
weg naar volwassenheid.
Speelduur: 6:35. Boeknummer: 29001.

7: Psychologie
Heike Mayer. Leren loslaten: tips en technieken om gepieker tegen te gaan en
innerlijke rust te vinden. Zelfhulpboek om met behulp van meditatie en mindfulness
woede, irritatie en frustratie om te buigen naar acceptatie en gelijkmoedigheid.
Speelduur: 2:49. Boeknummer: 28918.
Allen Carr. Overwin je vliegangst: snel en doeltreffend, ga voortaan met een
gerust gevoel op reis. Eerder verschenen onder de titel Overwin uw vliegangst.
Methode om vliegangst te overwinnen door anders over vliegen te denken.
Speelduur: 5:17. Boeknummer: 28959.

8: Varia
Jani Kazaltzis. Wat zou Jani zeggen? Caleidoscopische verzameling
beschrijvingen van mode-vooroordelen en –missers.
Speelduur: 4:48. Boeknummer: 28979.
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