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Deel 1: ‘In hechtenis’ van Nicci French 
 
Schrijversduo Nicci French is wereldbekend door hun Frieda Klein-reeks. In hun 
nieuwe literaire thriller ‘In hechtenis’ vertellen ze het verhaal van een vrouw die vanuit 
de gevangenis haar onschuld probeert te bewijzen.  
 
Tabitha zit in voorhechtenis, beschuldigd van de moord op haar buurman Stuart 
Rees. Van de bewuste dag kan ze zich echter haast niets herinneren, ze leed aan 
een depressie. Toch denkt ze dat ze onschuldig is. Wanneer ze merkt dat haar 
beoogde advocaat hieraan twijfelt, besluit ze zelf haar verdediging op zich te nemen. 
Maar dat blijkt lastig vanuit de cel. Diverse kennissen uit het dorp en haar ex 
bezoeken haar in de gevangenis, waardoor ze erachter komt dat Stuart weinig 
vrienden had en dat zij zelf vanaf het moment dat ze weer in het dorp was komen 
wonen met argusogen werd bekeken. Zou iemand haar de schuld in de schoenen 
proberen te schuiven of heeft ze het misschien toch zelf gedaan? 
 
Alweer een uiterst spannende thriller van het topduo Nicci French, vol onverwachte 
plotwendingen. 
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‘In hechtenis’ van Nicci French. Vertaald uit het Engels.  
18 braillebanden, boeknummer: 45649. 
Dit boek zit ook als Daisy-boek in onze collectie. Speelduur: 13:16, boeknummer: 
303833. 

Deel 2: ‘Op zoek naar Karadzic: een 
oorlogsmisdadiger met vele gezichten’ van 
Zvezdana Vukojevic 
 
De biografie van Radovan Karadzic, de Servische ex-politicus (1945), die wegens 
oorlogsmisdaden en genocide in 2019 in hoger beroep veroordeeld werd tot een 
levenslange gevangenisstraf. 
 
Na de aanhouding van Radovan Karadzic in 2008 reist Zvezdana Vukojevic naar 
Bosnië voor een interview met zijn vrouw en dochter. Over Srebrenica willen zij niet 
praten. 'Laat mijn vader de waarheid over Srebrenica vertellen', zegt zijn dochter. 
Vlak daarna belt Karadzic de journaliste vanuit de Scheveningse gevangenis. Hij 
waardeert het interview en gunt haar zijn eerste gesprek vanachter de tralies. Die 
belofte is het startschot van een journalistieke zoektocht naar de man achter de 
oorlogsmisdadiger. 
 
Vukojevic spreekt vriend en vijand, maar ook Dutchbatters, oud-
Tribunaalmedewerkers en zijn advocaten. Ze probeert inzicht te krijgen in de 
drijfveren van de tot levenslang veroordeelde oud-president van de Bosnische 
Serviërs. Hoe wist Karadzic, vermomd als alternatief genezer, dertien jaar van de 
radar te verdwijnen? En hoe toevallig is het kwaad? In ‘Op zoek naar Karadzic’ geeft 
Vukojevic een even nuchter als huiveringwekkend antwoord. 
 
‘Op zoek naar Karadzic: een oorlogsmisdadiger met vele gezichten’ van 
Zvezdana Vukojevic.  
17 braillebanden, boeknummer: 45280. 
Dit boek zit ook als Daisy-boek in onze collectie. Speelduur: 13:00, boeknummer: 
303834.  

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Vanderstraeten Margot. Mazzel tov: mijn leven als werkstudente bij een 
orthodox-joodse familie. Bekroond met de Prijs voor het beste religieuze boek, 
2017 en de E. du Perronprijs, 2017. Een werkstudente geeft jarenlang bijles aan 
kinderen uit een orthodox-joods gezin in Antwerpen en bezoekt hen jaren later in 
Israël en de Verenigde Staten.  
12 braillebanden. Boeknummer: 17423. 
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Dimitri Verhulst. Onze verslaggever in de leegte: ongedateerde dagboeken. 
Dagboekschetsen van een schrijver die te veel drugs en drank gebruikt, een ramp is 
voor zijn omgeving en zich daar belabberd bij voelt.  
5 braillebanden. Boeknummer: 17459. 

2: Chicklit 

Katie Fforde. Een nieuwe kans. Eerder verschenen onder de titel 
Keukengeheimen. Vertaald uit het Engels. Als een Engelse vrouw, jaren na haar 
scheiding, in haar werk als groentekweker weer te maken krijgt met haar ex-man, 
een hotelkok, brengt dit tegenstrijdige gevoelens bij haar boven. 
22 braillebanden. Boeknummer: 45751. 

3: Detectives  

Arne Dahl. Middenwater. Vertaald uit het Zweeds. Als rechercheur Sam Berger 
wordt verdacht van moord, vlucht hij naar een eiland in de Zweedse archipel. 
19 braillebanden. Boeknummer: 45515. 

4: Historische romans 

Susan Smit. Tropenbruid. Wanneer Anna in 1907 als bruid van een 
bestuursambtenaar in Nederlands-Indië aankomt, blijkt hij kinderen te hebben bij een 
Indische vrouw met wie de meisjes geen contact mogen hebben.  
11 braillebanden. Boeknummer: 45518. 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Sophie Siersack. Weg van Portugal. Een Belgische journaliste zoekt met haar man 
rust en vrijheid in Portugal, waar ze een oude boerderij kopen die flink opgeknapt 
moet worden.  
10 braillebanden. Boeknummer: 17449. 
 
Kader Abdolah. Farao van de Vliet. Na het overlijden van een Nederlandse 
egyptoloog besluit zijn oude Egyptische vriend zijn belofte aan hem in te lossen en 
keert hij terug naar zijn geboorteland.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45317. 
 
Graham Swift. Hier zijn we. Vertaald uit het Engels. Een aangrijpende gebeurtenis 
zet het leven van een trio Engelse variétéartiesten op zijn kop en verandert de loop 
van hun leven.  
7 braillebanden. Boeknummer: 45589. 
 
Wessel Te Gussinklo. De hoogstapelaar. Bekroond met de BookSpot literatuurprijs 
fictie, 2019. De 17-jarige Ewout Meyster doet zich voor als een alwetende leider, 
maar hij heeft weinig geleerd van zijn fouten in het verleden.  
17 braillebanden. Boeknummer: 45605. 
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Arianna Farinelli. American gothic. Vertaald uit het Italiaans. Het wel en wee van 
een Italiaans-Amerikaanse familie tegen de achtergrond van de complexe 
Amerikaanse samenleving.  
15 braillebanden. Boeknummer: 45665. 
 
Erika Bianchi. Wij zijn niet als hagedissen. Vertaald uit het Italiaans. Een 
ongewenste zwangerschap heeft grote gevolgen voor vier generaties.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45686. 
 
Nina De Pass. Mijn jaar na jou. Vertaald uit het Engels. Cara (17, ik-persoon) 
verloor haar beste vriendin Georgina bij een auto-ongeluk. Sindsdien sluit ze zich op 
in haar kamer. Haar moeder stuurt haar naar een kostschool in Zwitserland, hopend 
dat Cara zich weer voor anderen zal openstellen. Kunnen haar nieuwe vrienden, 
zoals de charmante Hector, door Cara’s pantser heen breken?  
17 braillebanden. Boeknummer: 45692. 
 
Sun-Mi Hwang. Het huis met de kersenbloesem. Vertaald uit het Koreaans. 
Verhaal over in het reine komen met je verleden om verder te kunnen met je leven. 
Hoe oud je ook bent.  
7 braillebanden. Boeknummer: 45729. 

6: Romantische boeken  

Lucinda Riley. De vlinderkamer. Vertaald uit het Engels. Een oudere Engelse 
vrouw kijkt terug op haar leven.  
27 braillebanden. Boeknummer: 45687. 

7: Streek- en familieromans  

Catalijn Claes. Rentmeesters. Een boer van de oude stempel moet zich staande 
zien te houden in een tijd waarin modernisering steeds meer grip krijgt op het leven.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45705. 

8: Thrillers  

Bernice Berkleef. Bloedsteen. Een vrouw onderzoekt op Java wat haar vader daar 
verborgen hield.  
13 braillebanden. Boeknummer: 45700. 
 
Malin Persson Giolito. Als de twijfel toeslaat. Vertaald uit het Zweeds. Een 
advocate wordt gevraagd om het proces te herzien van een dokter die 13 jaar eerder 
werd veroordeeld voor een moord.  
20 braillebanden. Boeknummer: 45722. 
 
Yvonne Doorduyn. Onmacht. Als een vrouw, die het moeilijk heeft met het verlies 
van haar oudste zoontje, een cursus volgt bij een spreekvaardigheidsinstituut zorgt 
dat voor een vreselijke wending in haar leven.  
15 braillebanden. Boeknummer: 45731.  
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Mikaela Bley. De meisjes zonder naam. Vertaald uit het Zweeds. Tv-
misdaadverslaggeefster Ellen Tamm ontrafelt de moord op twee meisjes en ontdekt 
wantoestanden op een internaat.  
13 braillebanden. Boeknummer: 17419. 
 
Lesley Kara. Het gerucht. Vertaald uit het Engels. Als een alleenstaande moeder 
ongewild een gerucht verspreidt over een vrouw die 48 jaar geleden als 10-jarige een 
kind heeft doodgestoken, heeft dat niet alleen voor haar grote gevolgen maar ook 
voor de gemeenschap waar ze net woont.  
12 braillebanden. Boeknummer: 17451. 
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1: Geschiedenis  

Piet Boncquet. Kinderen van de collaboratie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
collaboreerden tienduizenden Belgen met het naziregime. Hun kinderen blikken terug 
en getuigen over de oorlogsperiode.  
7 braillebanden. Boeknummer: 17464. 
 
Piet Boncquet. Kinderen van de Holocaust. Publicatie naar aanleiding van de 
gelijknamige Canvasreeks. Getuigenissen van 12 Joodse mensen die aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog kind of tiener waren. Ook de kinderen van de 
slachtoffers krijgen een forum in dit boek. Het zijn bijzonder onthutsende verhalen 
waarvan iedereen overtuigd is dat ze nooit vergeten mogen worden. 
9 braillebanden. Boeknummer: 17465. 

2: Gezondheid  

Jessica Braun. Ademen: hoe lucht je leven kan veranderen. Informatie over de 
ademhaling, hoe je die kunt verbeteren en hoe die de gezondheid beïnvloedt.  
18 braillebanden. Boeknummer: 45644.  

3: Politiek 

Zvezdana Vukojevic. Op zoek naar Karadzic: een oorlogsmisdadiger met vele 
gezichten. Biografie van de Servische ex-politicus (1945), wegens oorlogsmisdaden 
en genocide in 2019 in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. 
17 braillebanden. Boeknummer: 45280. 
 


