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Deel 1: Romans
1: Autobiografische literatuur
Claudia Durastanti. De vreemdelinge. Vertaald uit het Italiaans. Het levensverhaal
van de auteur waarin ze beschrijft hoe ze zich van jongs af aan een buitenstaander
voelt: door haar dove ouders, haar verbondenheid met zowel Amerika als Italië en
haar zoektocht naar haar plek op deze wereld.
Speelduur: 8:32. Boeknummer: 29216.

2: Chicklit
Sally Thorne. 99 procent van mij. Vertaald uit het Engels. Fotografe Darcy Barrett
voelt zich sterk aangetrokken tot de beste vriend van haar tweelingbroer en ziet haar
kans schoon als hij het huisje van haar oma komt opknappen en weer single blijkt te
zijn.
Speelduur: 12:00. Boeknummer: 29180.
Jennifer Probst. Liefde op het strand. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de
Zomerzussen-reeks. Een weddingplanner die de romantische bruiloft voor haar beste
vriendin gaat organiseren, wordt daarbij gehinderd door de plannen die de broer van
de bruid heeft.
Speelduur: 13:00. Boeknummer: 29209.

3: Detectives
Carla Kovach. Stil maar. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Gina Harte-reeks.
Deborah Jenkins wordt al jaren vermist en dood gewaand als er een pasgeboren
baby te vondeling wordt gelegd met haar DNA.
Speelduur: 10:35. Boeknummer: 29169.
Pieter Aspe. Van In. Episode 3. Commissaris Van In krijgt te maken met een
rechtse organisatie die Westerse waarden in ere wil herstellen en denkt Van In voor
hun karretje te kunnen spannen.
Speelduur: 11:33. Boeknummer: 29181.
Jo Claes. Van de hemel in de hel. Als het lijk wordt gevonden van een man die
bekend staat als onverbeterlijke Don Juan, heeft hoofdinspecteur Thomas Berg geen
gebrek aan verdachten, wel aan bewijzen.
Speelduur: 13:13. Boeknummer: 29182.
J.D. Robb. Overlever. J.D. Robb is een pseudoniem van Nora Roberts. Vertaald uit
het Engels. Als een 9-jarig meisje als enige de moord op haar familie overleeft,
neemt inspecteur Eve Dallas het kind in huis om haar veilig te houden.
Speelduur: 16:51. Boeknummer: 29186.
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4: Erotische literatuur
Meredith Wild. Op mijn knieën. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Bridgetrilogie. Cameron, Darren en Olivia Bridge groeien op in rijkdom en weelde, maar niet
alles is zoals het lijkt. Als de twee broers en zus de schone schijn niet langer kunnen
en willen ophouden, proberen ze in New York een nieuw leven op te bouwen. Maar
zullen ze ook de liefde op hun pad vinden?
Speelduur: 11:00. Boeknummer: 29148.
Meredith Wild. Door het vuur. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de Bridge-trilogie.
Twee tegenpolen, Darren die de ene vrouw na de andere verslindt en workaholic
Vanessa, belanden met elkaar in bed.
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 29153.
Meredith Wild. Over de rand. Vertaald uit het Engels. Deel 3 van de Bridge-trilogie.
De keurige Olivia Bridge ontmoet Will Donovan en Ian Savo, twee vrienden die alles
delen, inclusief vriendinnen. Het leven van Olivia is opeens wel heel erg spannend
geworden …
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 29154.

5: Historische romans
Stefaan Verfallie.Vluchtroute. Vervolg op Hannah Levi. Een Joodse vrouw van
Hongaarse afkomst vindt na haar bevrijding uit het Jodentransport onderdak op een
boerderij in Noord-Frankrijk.
Speelduur: 11:14. Boeknummer: 29192.

6: Humoristische romans
Kevin Kwan. China rich girlfriend. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de reeks
Crazy Rich Asians. Nicholas Young en Rachel Wu, twee docenten van Chinese
afkomst aan de universiteit van New York, zetten hun trouwplannen door ondanks de
bezwaren van zijn familie en Rachel ontdekt wie haar biologische vader is.
Speelduur: 18:22. Boeknummer: 29183.

7: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn
Gino Debeyne. Pantser: tinnitus in vijf bedrijven. Al van kleins af aan neemt Vik
een zeker gefluit waar in zijn oren. Tot de fluittoon zich daar vastzet. Vik krijgt het
steeds lastiger. Tot het hem te veel wordt. Hoe tast tinnitus je systeem aan? Hoe ver
kan het je drijven? En hoe bescherm je je tegen een vijand die zich ineens in je
nestelt om nooit meer te verdwijnen? Deze roman schetst een eigenzinnig portret
van een man die naar de essentie gaat van wat pijn en kwetsbaarheid doen met een
mens.
Speelduur: 4:00. Boeknummer: 29122.
Jane Gardam. Zwaan. Vertaald uit het Engels. Een vertelling over de sociale stage
van twee scholieren in het Britse York.
Speelduur: 0:51. Boeknummer: 29217.
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Etienne Van den Steen. Jimmy's notes. Een visserszoon met een uitzonderlijk
muzikaal talent groeit op tijdens de crisisjaren en wordt in de Tweede Wereldoorlog
geconfronteerd met de Jodenvervolging en collaboratie.
Speelduur: 12:47. Boeknummer: 29146.
Maja Wolny. Terugkeer uit het Noorden. Vertaald uit het Pools. Olga Forys neemt
in Moskou de trein naar Siberië. Haar droomreis neemt een verontrustende wending
als de trein afwijkt van de route en gsm's geen bereik meer hebben. Aan de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog nam Michal Forys dezelfde trein. Heden en
verleden kruisen mekaar.
Speelduur: 10:16. Boeknummer: 29155.
Michiel Cox. Messias van niks. Als een vrouw in een Vlaams stadje de driejaarlijks
aan Hadewych gewijde processie tracht te kapen, lopen de gemoederen zeer hoog
op.
Speelduur: 6:22. Boeknummer: 29158.
Jean Kwok. De perfecte zus. Vertaald uit het Engels. De zoektocht van een jonge
vrouw naar haar verdwenen zus wordt gecombineerd met de ontrafeling van
familiegeheimen.
Speelduur: 13:12. Boeknummer: 29161.
Yamina Benahmed Daho. Uit het hoofd. Vertaald uit het Frans. Nadat een jonge
vrouw is aangerand, ontvouwt zich in gesprekken met politie en hulpverleners de
impact van deze gebeurtenis.
Speelduur: 3:00. Boeknummer: 29166.
Daša Drndic. Belladonna. Vertaald uit het Kroatisch. Een Kroatische psycholoog
blikt terug op zijn verleden en krijgt nieuwe inzichten over oude geliefden en
vrienden, de Tweede Wereldoorlog en de teloorgang van Joegoslavië.
Speelduur: 18:24. Boeknummer: 29174.
Hugo Claus. Een zachte vernieling. Claus evoceert in deze roman zijn veelzijdig
doorleefd verleden: de tijd dat hij in Gent als huisschilder heeft gewerkt en de jaren
50, die hij in Parijse artistieke milieus doorbracht.
Speelduur: 5:25. Boeknummer: 29177.
Sofi Oksanen. Het hondenpark. Vertaald uit het Fins. In Helsinki probeert een
jonge vrouw het hoofd boven water te houden door zich in te laten met de corrupte
handel in eiceldonaties voor rijke Westerse koppels.
Speelduur: 13:34. Boeknummer: 29187.
Nisma Alaklouk. Brusselse Vrouwen. Vertaald uit het Arabisch. Vijf vrijgevochten
vrouwen uit de Arabische wereld vertellen elkaar hoe hun leven in Brussel hun
vergaat.
Speelduur: 5:27. Boeknummer: 29188.
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8: Streek- en familieromans
Muna Shehadi. Olivia's geheim. Vertaald uit het Engels. Deel 3 van de De Drie
dochters-trilogie. Olivia ontdekt veel over zichzelf en haar verleden als zij onderduikt
in Maine en denkt te ontsnappen aan heden, verleden en de liefde, maar daarvoor
blijkt ze toch niet ver genoeg te zijn gevlucht.
Speelduur: 15:00. Boeknummer: 29193.
Ivy Pembroke. Jack de straathond. Vertaald uit het Engels. Een straathond zorgt er
samen met twee nieuwkomers voor dat de bewoners van een straat in Londen
anders over elkaar gaan denken.
Speelduur: 9:41. Boeknummer: 29194.

9: Thrillers
Bailey Sarah. Het duistere meer. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Gemma
Woodstock-reeks. Wanneer het lichaam van een lerares wordt gevonden, doet
rechercheur Gemma Woodstock er alles aan om aan deze moordzaak te blijven
werken omdat ze het slachtoffer kende.
Speelduur: 13:43. Boeknummer: 29139.
Caroline Kepnes. You. Eerder verschenen onder de titel: Jij. Vertaald uit het Engels.
Deel 1 van de You-reeks. Een geobsedeerde boekverkoper volgt een aspirantschrijfster via social media en neemt drastische maatregelen om haar aandacht te
winnen.
Speelduur: 15:00. Boeknummer: 29140.
Peter Franck. Om dringende reden. Een ongelukkige man krijgt bij toeval een
waardevolle diamant in handen, waarna zijn leven enorm verandert.
Speelduur: 5:42. Boeknummer: 29159.
Lieven De Letter. Nostalgie. Een ex-gedetineerde gaat op zoek naar zijn broer en
stuit op raadselachtige zaken waardoor zijn eigen leven in gevaar komt.
Speelduur: 12:00. Boeknummer: 29178.
Catherine Steadman. Mr. Nobody. Vertaald uit het Engels. Een jonge
neuropsychiater wordt gevraagd om een man met geheugenverlies die op het strand
is aangespoeld te diagnosticeren en die opdracht confronteert haar met haar eigen
jeugdtrauma.
Speelduur: 12:29. Boeknummer: 29190.
Roland Bergeys. Blindelings. Als na de dood van hun vader zijn nazaten zijn SSverleden tijdens de Tweede Wereldoorlog ontdekken, werpt dat een noodlottige
schaduw over een Vlaamse familie.
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 29199.
Amy Engel. Het duister. Vertaald uit het Engels. Als in een klein arm stadje in
Missouri twee 12-jarige meisjes worden vermoord, gaat de moeder van een van hen
op zoek naar de moordenaar en naar wraak.
Speelduur: 9:18. Boeknummer: 29200.
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Koen Paes. De afdaling. Een vrijgezel die alle cols van de Tour de France wil
beklimmen, krijgt gezelschap van zijn jeugd- en boezemvriend, maar nadat die een
geheim opbiecht wordt het nooit meer hetzelfde tussen de twee vrienden.
Speelduur: 6:49. Boeknummer: 29208.
Nicci French. In hechtenis. Vertaald uit het Engels. Thriller met in de hoofdrol
Tabitha, die in een huis van bewaring zit en beschuldigd wordt van moord op haar
buurman.
Speelduur: 13:16. Boeknummer: 303833.

10: Verhalen
Nenad Joldeski. Ieder zijn eigen meer. Vertaald uit het Macedonisch. Verhalen die
zich afspelen rond het meer van Ohrid in Noord-Macedonië.
Speelduur: 2:21. Boeknummer: 29176.
Emma Cline. Daddy. Vertaald uit het Engels. Tien korte verhalen over mannen en
vrouwen die in een bepaalde crisis van hun leven zitten door verkeerde keuzes die
ze hebben gemaakt.
Speelduur: 8:32. Boeknummer: 29185.

11: Boeken voor jongvolwassenen
Shelby Mahurin. Heks & jager. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Heks & jagerreeks. Louise le Blanc is haar heksenkring ontvlucht en woont nu in de stad
Cesarine. Ze doet alles om haar magische krachten te verbergen voor de kerk en ze
overleeft door te stelen. Dan wordt ze gedwongen te trouwen met een heksenjager.
Speelduur: 16:00. Boeknummer: 29150.
Joke Benoot. De regen is warm. Chloë (16) en Elias (11) groeien op in een tehuis.
Chloë praat al een jaar niet meer, maar sluit vriendschap met een vrouw die alleen in
het bos woont. Als Elias' moeder niets meer van zich laat horen en hun begeleider
Geert zich daarmee bemoeit, ontstaat er een gevaarlijke situatie.
Speelduur: 5:38. Boeknummer: 29157.
Antonia Michaelis. Niemand houdt van November. Vertaald uit het Duits. Nadat
haar ouders zijn verdwenen, woont Amber van jongs af aan in tehuizen en
pleeggezinnen. Nu ze 17 is loopt ze weg, vastbesloten om haar ouders te vinden.
Helaas maken veel mannen tijdens haar zoektocht misbruik van haar.
Speelduur: 14:00. Boeknummer: 29207.

Deel 2: Informatieve boeken
1: Criminaliteit en justitie
Wim Van de Voorde. Het gezicht van het kwaad: 25 jaar wetsdokter: een blik op
de menselijke geest. De Senior en primus van de Vlaamse wetsdokters geeft de
lezer een uniek inzicht in hoe de menselijke geest werkt in haar donkerste gedaante.
Speelduur: 8:25. Boeknummer: 29195.
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2: Eten en drinken
Veerle Stoffels. Puur thee: soorten, drinken, experimenteren. Theesommelier
Veerle Stoffels leidt je rond in de wereld van thee. Van de noeste arbeid die aan je
kop thee voorafgaat en eeuwenoude tradities tot het brede aanbod van theesoorten.
Dit boek nodigt je ook uit om zelf te experimenteren met iceteas, theecocktails en
desserten op basis van thee.
Speelduur: 3:11. Boeknummer: 29204.

3: Geschiedenis
Violet Moller. De zeven steden: een reis door duizend jaar geschiedenis: hoe
ideeën uit de oudheid ons bereikten. Vertaald uit het Engels. Geschiedenis van de
kennisoverdracht vanaf de klassieke oudheid tot en met de renaissance in zeven
belangrijke steden.
Speelduur: 11:20. Boeknummer: 29211.
Flor Peeters. Mijn triomf van de wil: dagboek van 40 maanden Sachsenhausen.
Oorspronkelijk verschenen onder de titel: 40 maanden Oraniënburg. Persoonlijk
verslag van een Vlaamse journalist die tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim drie
jaar in een Duits concentratiekamp verbleef.
Speelduur: 24:39. Boeknummer: 29191.
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.
Speelduur: 6:00. Boeknummer: 29184.
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.
Speelduur: 8:21. Boeknummer: 29214.
Jana Wuyts. De zomer van 1939: een tijdreis door België met de Guide
Michelin. Dit boek neemt je mee naar Blankenberge in de nadagen van de belle
époque, het met armoede worstelende Gent, het swingende Brussel, het Antwerpen
van — tóén al — ‘eigen volk eerst’. Het is een verhaal van vooruitgang en verval, van
apathie en moed en, helaas, van onwetendheid: er hing gedonder in de lucht, maar
niemand wist welke verschrikkingen er om de hoek wachtten.
Speelduur: 4:00. Boeknummer: 29173.

4: Huishouden
Annelies Mentink. Meer luxe met minder: minimaliseren kun je leren. Een
methode die de ‘ratrace’ doorbreekt met het vinden van innerlijke rijkdom, met meer
voldoening door een minimalistische levensstijl.
Speelduur: 5:00. Boeknummer: 29198.
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5: Landen, volkeren en reizen
Sophie Allegaert. GR5: inspiratieboek bij een langeafstandswandeling die je
leven verandert: wandelen, slapen, eten, bezoeken. Elke lange wandeltocht
neemt, maar geeft je ook een kostbaar goed: tijd. Tijd om te wennen aan dat trage
tempo, tijd om je hoofd leeg te maken, tijd om dat landschap écht te ervaren. Precies
die zee van tijd en ruimte maakt het GR5-pad zo uniek. Want je doorkruist half
Europa, goed voor meer dan 2000 indrukwekkende kilometers. Dit boek bevat een
blik achter de schermen van de prestigieuze Eén-serie, wandelend door de mooiste
landschappen van Europa. Je vindt er ook handige tips voor wandelen, slapen, eten
en bezoeken.
Speelduur: 3:25. Boeknummer: 29212.

6: Maatschappij
Rik Torfs. Kardinale deugden: een inleiding tot het moderne leven.
Beschouwingen over actuele politieke en maatschappelijke problemen vanuit een
filosofisch-levensbeschouwelijk perspectief.
Speelduur: 3:44. Boeknummer: 29218.
Mohamed El Bachiri. De odyssee van Mohamed. Overdenkingen over
uiteenlopende maatschappelijke problemen door een Belgisch-Marokkaanse man die
zijn echtgenote verloor bij de aanslag in Brussel in maart 2016.
Speelduur: 1:32. Boeknummer: 29142.
Gerrit Vignero. De draad tussen cliënt en begeleider: de emotionele
ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van mensen met een
verstandelijke handicap. Aan de hand van de metafoor van de draad gaat de
auteur in op de evolutie van de band tussen ouders en kinderen, tussen begeleiding
en cliënten. Hij biedt openingen om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij
cliënten - de juiste draad vinden en hanteren - en legt daarbij de link naar de
dagelijkse praktijk van omgaan met kinderen, jongeren en volwassenen met een
verstandelijke handicap.
Speelduur: 11:38. Boeknummer: 29164.

7: Natuur, planten en dieren
Ton Lemaire. Met lichte tred: de wereld van de wandelaar. Bloemlezing over de
weldaden van het wandelen als heilzaam middel voor een ecologische voetafdruk.
Speelduur: 10:24. Boeknummer: 29201.
Bart Vandepoele. Zakboek voor de bijentuin. Adviezen voor het beplanten van
o.a. borders, gazons, hagen en erfafzettingen met planten die stuifmeel en honing
aan bijen en aanverwante insecten leveren.
Speelduur: 3:49. Boeknummer: 29163.
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8: Opvoeding en onderwijs
Sofie Vanherpe. Mama heeft alles (bijna, maar nooit helemaal, niet echt) onder
controle: 65 grappige lessen voor mensen met kinderen. Relativerende en
humoristische adviezen aan jonge ouders.
Speelduur: 3:23. Boeknummer: 29210.
Ann Van Elsen. Blend: challenges en tips voor gescheiden ouders en nieuw
samengestelde gezinnen. Tv-en radiopresentatrice Ann Van Elsen vertelt over haar
ervaring rond scheiden en nieuw samengestelde gezinnen. Het boek bevat treffende
tips en herkenbare getuigenissen, niet alleen van volwassenen maar ook enkele
jongeren vertellen hoe zij deze ervaring beleefd hebben.
Speelduur: 7:20. Boeknummer: 29197.
Tatyana Beloy. Nooit meer stiefmoeder. Ervaringen van de Belgische actrice als zij
een nieuwe vriend krijgt die al een kind heeft uit een eerdere relatie, en de
raadgevingen naar aanleiding daarvan die zij van haar therapeut ontving.
Speelduur: 5:33. Boeknummer: 29202.

9: Psychologie
Slongs Dievanongs. Lacht nor mij. In dit boek verklapt de Antwerpse rapster met
Griekse roots waarom ze schijnbaar altijd opgewekt en positief door het leven stapt.
Speelduur: 5:42. Boeknummer: 29170.

10: Rechten
Lieve Thienpont. Beschuldigd van gifmoord: euthanasie voor assisen: een
persoonlijk verhaal. In 2020 kwam euthanasie voor het eerst voor het hof van
assisen. De familie van Tine Nys klaagde de euthanasie op basis van psychisch
lijden aan. Tijdens het ‘euthanasieproces’, dat de wereldpers haalde, stonden drie
artsen terecht op beschuldiging van gifmoord. In dit boek spreekt psychiater Lieve
Thienpont voor het eerst vrijuit en deelt zij helder en kwetsbaar haar persoonlijke
gedachten en gevoelens, voor, tijdens en na het proces.
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 29220.

11: Varia
Lotte Vanwezemael. Doe ik het goed? Hoe zit het met de eerste keer kussen,
vrijen, orale seks en hoe kom je eigenlijk klaar? Op veel vragen over seksualiteit
wordt antwoord gegeven. Met veel verhalen van jongeren, tips, quizvragen, do's en
dont's.
Speelduur: 5:26. Boeknummer: 29147.
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