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Deel 1: ‘De gastenlijst’ van Lucy Foley 
 
Dertien gasten. Eén lijk. Jules en Will kunnen hun geluk niet op. Eindelijk is het 
zover: hun bruiloft op een schitterend eiland voor de Ierse kust. Terwijl de laatste 
voorbereidingen worden getroffen en de gasten langzaam binnendruppelen, breekt 
buiten een storm los. Niemand kan nog van het eiland af. Oud zeer steekt de kop op, 
lang vergeten vetes worden uitgevochten en de stemming op het eiland wordt 
alsmaar grimmiger. Maar niemand kon vermoeden dat één van de gasten in staat 
was tot moord. Iedereen heeft geheimen. Iedereen heeft een motief. Eén van hen zal 
het eiland niet levend verlaten. Maar wie? 
 
‘De gastenlijst’ is een spannende thriller die je in z’n greep houdt tot het einde! Het is 
de tweede succesvolle thriller van Brits schrijfster Lucy Foley. Ook haar debuut ‘De 
jachtpartij’ vind je in onze collectie.  
 
‘De gastenlijst’ van Lucy Foley. Vertaald uit het Engels.  
13 braillebanden, boeknummer: 17506.  
Dit boek zit ook als Daisy-boek in onze collectie. Speelduur: 10:00, boeknummer: 
29372.   
 
‘De jachtpartij’ van Lucy Foley. Vertaald uit het Engels.  
13 braillebanden, boeknummer: 17378.  
Dit boek zit ook als Daisy-boek in onze collectie. Speelduur: 10:32, boeknummer: 
28152. 

Deel 2: ‘Stille sport: sportverhalen’ van Mart Smeets  
 
2020 zou een veelbelovend sportjaar worden, met naast de gebruikelijke grote 
evenementen het EK voetbal en de Olympische Spelen. Maar toen kwam corona. In 
de sportwereld ontstond paniek, twijfel, teleurstelling, verdriet. Wat ging er wel door, 
wat niet? Waar trainden de atleten eigenlijk voor, was hun trainingsopbouw nog 
toereikend? Mocht er publiek bij de wedstrijden? Welke stunts waren er te 
bedenken? De Amerikaanse basketbalcompetitie werd in een bubbel in Disneyland 
verder gespeeld; de Tour de France ging pas eind augustus onder zwaar corona-
regime van start; voetbalstadions waren spookachtig leeg, maar de tv-kijker hoorde 
het stadionrumoer via een geluidsbandje. Alles was vreemd, lenteklassiekers in de 
vroege herfst en op Roland Garros toptennis voor zeventien koukleumende 
toeschouwers. 
 
De verslagen van Mart Smeets, zelf thuis opgehokt, lezen als een barometer van de 
onzekere tijd die in het voorjaar van 2020 aanbrak en waarvan het einde nog niet 
meteen in zicht is. 
 
Mart Smeets. Stille sport: sportverhalen. Verslagen van de auteur over het jaar 
2020, waarin veel van de sportevenementen niet door gingen. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46040. 
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Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Stefaan Degand. Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder. 
Acteur Stefaan Degand verloor zijn vrouw Julie, op veel te jonge leeftijd. Over dat 
verlies en de moeilijke periode daarna, schreef hij dit boek. Een ode aan zijn vrouw, 
dochter en aan het leven. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17480. 
 
Sonja Barend. De appel in het paradijs. Voormalig programmamaker en 
televisiepresentatrice Sonja Barend (1940) geeft haar kijk op de wereld in deze 
coronacrisis. 
2 braillebanden. Boeknummer: 46023. 

2: Avonturenromans 

Clive Cussler. Nighthawk. Vertaald uit het Engels. Deel van de NUMA files-reeks. 
Een raket met levensgevaarlijke lading raakt zoek waarna verschillende landen op 
zoek gaan en geweld daarbij niet schuwen. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46039. 

3: Biografische romans 

Carolijn Visser. De vader van Grace. De vader van Grace is het verhaal over een 
grote liefde, over een jong gezin dat uiteindelijk Indonesië moet ontvluchten en 
terechtkomt in een onbewoonbaar verklaarde woning in Middelburg. En hoe het haar 
vriendin verging nadat Carolijn haar uit het oog verloren was – tot ze haar terugvond 
in Amsterdam. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46009. 

4: Chicklit  

Annette Van Luyk. Een perfecte illusie. Een vrouw wordt via een datingsite verliefd 
en maakt al haar spaargeld over om haar liefde naar Nederland te laten komen, maar 
ze blijkt slachtoffer van fraude en als ze in Ghana haar bedrieger gaat zoeken, komt 
haar leven in gevaar. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46019.  

5: Detectives  

Joël Dicker. Het mysterie van kamer 622. Vertaald uit het Frans. De schrijver 
onderzoekt een moord die lang geleden is gepleegd in het hotel waar hij verblijft. 
29 braillebanden. Boeknummer: 46001. 
 
Karin Slaughter. Veroordeeld. Vertaald uit het Engels. In het Atlanta van 1974 gaan 
een ervaren agente en een groentje op zoek naar een moordenaar die politiemannen 
executeert. 
23 braillebanden. Boeknummer: 46002. 
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Michael Connelly. Een gewaarschuwd man. Vertaald uit het Engels. Deel van de 
Jack McEvoy-reeks. Onderzoeksjournalist Jack McEvoy zou een meisje hebben 
vermoord. Met een ex-vriendin die FBI-agent is, gaat hij zijn onschuld bewijzen en ze 
komen een laboratorium op het spoor dat DNA doorverkoopt op het dark web. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46008. 
 
Åke Edwardson. Allen die gestorven zijn. Vertaald uit het Zweeds. Commissaris 
Sten Ard onderzoekt de moord op een zakenman in Göteborg die dood op een 
bankje langs de rivier is gevonden. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46014. 
 
Andrea Camilleri. De methode Catalanotti. Vertaald uit het Italiaans. Als de 
regisseur van een amateurtoneelgezelschap dood wordt aangetroffen, gaat 
commissaris Montalbano op onderzoek uit. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46037. 

6: Dierenverhalen 

Sosuke Natsukawa. Het verhaal van de kat die boeken wilde redden. Vertaald uit 
het Japans. Een Japanse jongen wordt na de dood van zijn grootvader die een 
boekwinkel had, door een sprekende kat meegevoerd op expedities om boeken te 
redden van de liefdeloze manier waarop mensen ermee omgaan. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46028. 

7: Fantasy 

Garvin Pouw. Het eerste eiland. Na ternauwernood te zijn ontsnapt aan de 
Schaduwdemon en zijn onderdanen vervolgt een reisgezelschap de reis naar 
Vyrendia. Al snel komen ze echter bij een nieuw obstakel: het door het kwaad 
verwrongen magische woud van Shîm. 
29 braillebanden. Boeknummer: 46031. 

8: Griezelromans 

Josh Malerman. Malorie. Deel 2 van de Bird box-reeks. Vertaald uit het Engels. 
Malorie onderneemt met haar kinderen, Tom en Olympia, opnieuw een gevaarlijke 
reis als ze hoort dat haar ouders nog in leven zijn. 
12 braillebanden. Boeknummer: 17478. 

9: Historische romans 

Heather Morris. Het meisje dat twee kampen overleefde. Gebaseerd op het 
waargebeurde levensverhaal van Cilka Klein. Eerder verschenen onder de titel: 
Cilka's keuze. Vertaald uit het Engels. Cilka Klein is een jonge Joodse vrouw die 
Auschwitz weet te overleven maar daardoor als een verrader wordt gezien en naar 
een Siberisch werkkamp wordt gestuurd waar haar eenzelfde lot wacht. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17484. 
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Tanya Commandeur. Rosa's oorlog. Een jonge vrouw in het Rotterdam van 1942 
ontfermt zich over een man die zijn geheugen kwijt is. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46003. 
 
Elle Van Rijn. De crèche. Een jonge kinderverzorgster en haar collega's weten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de Joodse Crèche bij de Hollandsche 
Schouwburg in Amsterdam 600 Joodse kinderen te redden van deportatie. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46024. 
 
Pauline Vijverberg. De achtste zonnebloemen: de zoektocht naar Van Goghs 
verdwenen schilderij. Een emigrantendochter gaat in Zuid-Afrika op zoek naar een 
van de versies van de zonnebloemserie van Vincent van Gogh. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46025. 
 
Erwin Rooyakkers. Het water kwam: de vergeten watersnood in Brabant, 
Gelderland en Limburg: historische roman. Kruiend ijs, storm en dijkdoorbraken 
zorgen in 1799 voor een watersnoodramp in het gebied rond Heusden (Noord-
Brabant), met een traumatische invloed op de levens van veel bewoners. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46027. 
 
Tessa Afshar. Dochter van Rome. Vertaald uit het Engels. Eerste eeuw na 
Christus: de dochter van een Romeinse generaal leert een Joodse jongeman kennen 
die christen is geworden. Ze trouwt met hem en samen worden zij de steunpilaren 
van de christelijke gemeente. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46050. 

10: Novellen 

Éric-Emmanuel Schmitt. Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran. Vertaald 
uit het Frans. Een joodse jongen van twaalf met een zwaar depressieve vader vindt 
in de jaren zestig een klankbord in een aanhanger van de soefibeweging. 
2 braillebanden. Boeknummer: 17483. 

11: 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. 
4 braillebanden. Boeknummer: 17481. 
 
Jan Brokken. Stedevaart. Bundeling van 22 essays over steden, verspreid over de 
wereld, en hun spraakmakende inwoners. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46016. 
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12: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Max Temmerman. Coniferen. Familiekroniek van dichter Max Temmerman (1975), 
waarin de verteller als jonge wees wordt opgevangen door zijn zus, ervan droomt om 
literair vertaler te worden, korte tijd in de VS verblijft en daarna terugkomt in België, 
waar het verblijf bij zijn zus een onverwachte wending krijgt. 
5 braillebanden. Boeknummer: 17482. 
 
Willem Elsschot. Pensioen. De grenzeloze liefde van een moeder voor haar 
krijgsgevangen zoon die in den vreemde aan de griep sterft, zorgt voor 
verwikkelingen om het pensioen met de ongehuwde moeder van haar kleinkind. 
4 braillebanden. Boeknummer: 17493. 
 
Amarylis De Gryse. Varkensribben. Tragikomisch, absurdistisch verhaal over een 
verlaten en vrijgevochten jonge vrouw die haar plaats in het leven probeert te 
veroveren; over zorgzaamheid, herinneringen, eenzaamheid en eten. 
7 braillebanden. Boeknummer: 17494. 
 
Elvis Peeters. De ommelanden. Een jonge fotografe komt in een afgelegen gebied 
in moeilijkheden bij het realiseren van een kunstproject, maar het leven 'in de stad' is 
ook niet makkelijk, want daar dreigt waterschaarste. 
7 braillebanden. Boeknummer: 17496. 
 
Pip Williams. Het boek van vergeten woorden. Vertaald uit het Engels. In 1887 
maakt Esme haar eigen woordenboek dat bestaat uit de woorden die niet in de 
allereerste Oxford English Dictionary worden opgenomen. 
23 braillebanden. Boeknummer: 46010. 
 
Femmetje De Wind. Het beloofde leven: liefde onder voorwaarden. Een jonge 
vrouw gaat vanwege haar joodse vriend naar Jeruzalem om joods te worden. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46033. 
 
Rebecca Ley. Voor als ik er niet meer ben. Vertaald uit het Engels. Wanneer een 
jonge vrouw kanker krijgt, besluit ze een handboek voor haar man te schrijven. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46042. 
 
Bernardine Evaristo. Meisje, vrouw, anders. Bekroond met de Man Booker Prize, 
2019. Vertaald uit het Engels. Het verhaal van twaalf onderling met elkaar verbonden 
personages in de 20e en 21e eeuw, allemaal Brits, meest vrouw, zwart en tussen de 
19 en 93 jaar oud. 
25 braillebanden. Boeknummer: 46047. 

13: Romantische boeken  

Jenny Bayliss. Twaalf dagen voor kerst. Vertaald uit het Engels. Op zoek naar de 
ware partner besluit een succesvolle jonge vrouw mee te doen aan een 12-dates 
arrangement voor Kerst. 
22 braillebanden. Boeknummer: 46034. 
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Catherine Cookson. Geluk is als een zijden draad. Vertaald uit het Engels. De 
belevenissen van een ouderpaar in de periode 1943-1971, dat zich door hard werken 
een zekere welstand heeft verworven maar hiervan niet kan genieten door de zorgen 
om hun vier kinderen, in het bijzonder de oudste zoon. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46036. 
 
Simone Foekens. Dubbel spel. Marieke speelt dubbel spel met 'Imke' die de 
vragenrubriek verzorgt in het bedrijfsblad van haar werk. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46046. 

14: Thrillers  

Kiki Van Dijk. Gstaad. Als de directrice van een school wordt vermoord, besluit 
journaliste Puck de culinaire persreis te laten schieten en gaat op onderzoek uit. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46005. 
 
Linda Van Rijn. Familiediner. Jubileumuitgave, de 25ste thriller van Linda van Rijn. 
Het luxe kerstdiner van de familie Tichelaar loopt anders dan verwacht als de jongste 
zoon niet komt opdagen en alle familieleden zo hun eigen vermoeden hebben 
waarom niet. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46012. 
 
Loes Den Hollander. Wacht maar af. Als een jonge vrouw vijf weken na een zware 
hersenoperatie weer bij haar positieven komt, blijkt er heel veel veranderd te zijn in 
haar leven. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46013. 
 
Linda Van Rijn. Bloedkoraal. Als journaliste Emily van Son voor een persreis naar 
Griekenland gaat, duurt het niet lang voordat de ontspannende trip omslaat in het 
tegendeel. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46029. 
 
Douglas Preston. Voorbij de ijsgrens. Deel 4 van de Gideon-reeks. Vertaald uit het 
Engels. Een groep wetenschappers vaart naar de Zuidelijke IJszee om een 
meteoriet, die op de oceaanbodem ligt en sporen verspreidt voor een alien life form, 
te vernietigen. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46032. 

15: Verhalen  

Etgar Keret. Mijn konijn van vaderskant. Vertaald uit het Hebreeuws. Bundel met 
22 surrealistische verhalen. 
8 braillebanden. Boeknummer: 17502. 
 
John Berger. Het varken aarde. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de reeks ‘De 
vrucht van hun arbeid’. Verhalen over het leven in een kleine boerengemeenschap in 
Frankrijk. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46017. 
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16: Waargebeurd 

Kaweh Modiri. Mitra. Een Iraanse vrouw die na de moord op haar dochter naar 
Nederland is gevlucht, komt daar een vrouw tegen die ze ervan verdenkt haar 
dochter te hebben verraden, maar ze twijfelt of het wel de juiste vrouw is. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46011. 
 
Julia Van Miltenburg. Uitzicht: het onstuimige leven van Adri de Visser: 
verlamd én blind na een overval in Afrika. Het levensverhaal van natuurfotograaf 
Adri de Visser (1961), die in Nairobi wordt neergeschoten, waardoor hij voor de rest 
van zijn leven bijna helemaal verlamd is en nauwelijks meer iets ziet, maar als 
Jehova's getuige kracht put uit zijn geloof. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46038. 

17: Boeken voor jongvolwassenen  

Jacodine Van de Velde. Wat je zegt, zie je zelf. Marscha (17, ik-persoon) gaat na 
een verblijf in een eetstoorniskliniek met haar ouders en broertje op vakantie naar 
Zuid-Frankrijk. Daar worstelt ze nog volop met haar eetstoornis. Op de camping 
werkt de aantrekkelijke Ruben (afwisselend ik-persoon). Hij is heel vrolijk en 
levenslustig maar heeft zo zijn eigen problemen. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17479. 

Deel 4: Informatieve boeken 

1: Economie 

Willem Schramade. Duurzaam kapitalisme: een andere kijk op waarde. Betoog 
dat de huidige economische inrichting moet en kan worden aangepast om tot een 
meer duurzame vorm van kapitalisme te komen. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46018. 
 
Napoleon Hill. Think and grow rich: succes is het resultaat van de manier 
waarop je denkt. Beschrijving van de effecten van positief denken als bijdrage tot 
een succesvol en gelukkig leven. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46007. 

2: Eten en drinken 

Anouk Glaudemans-van der Krabben. Heel Holland bakt thuis: bak snel, sociaal 
en bewust. Het nieuwe seizoensboek van het bakprogramma op tv: ‘Heel Holland 
Bakt Thuis’, met snelle, sociale, soms bewuste maar altijd lekkere bakrecepten voor 
thuis. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46006. 
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3: Filosofie  

Hans Laurentius. Aan de leiband, of je eigen pad?: filosofische fragmenten 
over werkelijke individualiteit, Friedrich Nietzsche en andere zaken. Essays 
waarin de filosofie van Friedrich Nietzsche (1844-1900) uitgangspunt is voor 
beschouwingen over uiteenlopende onderwerpen, waarbij de conclusie is dat een 
echt individu volledig zijn eigen pad kiest. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46051. 

4: Geschiedenis 

Emiel Hakkenes. Gas: het verhaal van een Nederlandse bodemschat. 
Geschiedenis van de gaswinning in de provincie Groningen aan de hand van 
portretten van mensen die daarin een rol hebben gespeeld. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46045. 
 
Bas Von Benda-Beckmann. Na het Achterhuis: Anne Frank en de andere 
onderduikers in de kampen. Onderzoek naar wat er gebeurde met Anne Frank en 
de andere onderduikers in het Achterhuis na hun arrestatie in augustus 1944. 
26 braillebanden. Boeknummer: 46035. 

5: Gezondheid  

Brenda Froyen. Ben ik dan nu weer normaal?. Persoonlijk relaas over het 
functioneren van de psychiatrie, de tekorten en zwakke plekken ervan, en een 
pleidooi voor meer menselijkheid in de omgang met patiënten. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17495. 
 
Marcel Verreck. De adem van mijn zoon. Bundel autobiografische columns van 
een vader over de mantelzorg voor zijn 13-jarige dubbelgehandicapte zoon, wat een 
hele uitdaging blijkt te zijn. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46048. 

6: Huishouden 

Alfred Slomp. Superwaar: je volgende stap in duurzaam boodschappen doen. 
Praktische gids voor het kiezen van duurzaam geproduceerde en gezonde 
voedingsmiddelen bij het boodschappen doen. 
7 braillebanden. Boeknummer: 45999. 

7: Land- en tuinbouw 

Irene Van der Aart. Uitgemolken: een nieuwe plattelandsidylle. Beschrijving van 
het leven op een melkboerderij in de Achterhoek en de hedendaagse problematiek 
van boeren. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46043. 
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8: Kunst en vrije tijd 

Leo Blokhuis. Berlijn: muzikale revolutie. Popkenner Leo Blokhuis duikt in de 
tegendraadse, muzikale geschiedenis van Berlijn en legt uit waarom deze stad 
zoveel muzikanten inspireerde. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46049. 

9: Landen, volkeren en reizen 

Miriam Lancewood. Liefde in de wildernis: een tocht op de rand van leven en 
dood. Autobiografische beschrijving van de wandeltocht door Europa en Oceanië 
van een echtpaar dat een nomadisch leven leidt. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46015. 

10: Politiek  

Barack Obama. Een beloofd land. Eerste deel van de memoires van de 
Democratische politicus (1961), de eerste zwarte president van de Verenigde Staten 
(2009-2017). 
59 braillebanden. Boeknummer: 46021. 

11: Psychologie  

Hans Laurentius. Rozengeur en prikkeldraad. Uitnodiging om echt aan de slag te 
gaan met ware spiritualiteit: de waarheid.  
4 braillebanden. Boeknummer: 46052. 

12: Sport 

Michel Van Egmond. Wim Kieft: de terugkeer. Wim Kieft (1962) gaat samen met 
de auteur terug naar Italië waar hij van 1983-1987 heeft gevoetbald en vertelt 
openhartig over zijn leven, verslavingsverleidingen en dwangneurosen. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46000. 
 
Eddy Van der Ley. Gertjan Verbeek: recht voor z'n raap. Over het leven en de 
loopbaan van de Nederlandse bokser, profvoetballer, voetbaltrainer en -analist 
Gertjan Verbeek (1962). 
13 braillebanden. Boeknummer: 46041. 


