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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Walter Van den Broeck. Niets voor de familie. Vlaams auteur Walter Van den 
Broeck ontdekt wie zijn stiefoom Jaak Jacobs was, een baanbrekend modernistisch 
architect met een ingewikkeld liefdesleven, de stiefvader van de dichter Hugues C. 
Pernath. 
Speelduur: 5:17. Boeknummer: 29275. 
 
Ginette Kolinka. Terug naar Birkenau. Vertaald uit het Frans. Memoires van een 
joodse Française die de concentratiekampen Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen en 
Theresienstadt overleefde. 
Speelduur: 2:06. Boeknummer: 29364. 
 
Johanna Frid. Nora, of Brand Oslo brand! Vertaald uit het Zweeds. Johanna is 
jaloers op de ex-vriendin van haar vriend Emil en bekijkt haar obsessief op 
Instagram. 
Speelduur: 4:50. Boeknummer: 29369. 
 
Cindy Hoetmer. Min of meer opmerkelijke gebeurtenissen uit het leven van een 
treuzelaar. Een vrouw die voor zichzelf vaststelt dat ze onaantrekkelijk, onsuccesvol, 
alleen en overwegend werkloos is, noteert met scherpe blik kleine gebeurtenissen in 
haar leven en dat van anderen om haar heen. 
Speelduur: 5:42. Boeknummer: 303892. 
 
Alma Mathijsen. Bewaar de zomer. Een opgeknapte ruïne in Italië als zomerhuis, 
elk jaar vol vrienden die langskomen, een riviertje, zon, pasta; maar niet alle 
ervaringen waren zo idyllisch, over sommige jaren wordt gezwegen, totdat de dingen 
eindelijk bij hun naam worden genoemd. 
Speelduur: 4:02. Boeknummer: 303921. 

2: Brieven 

De afstand: 24 Vlaamse auteurs schrijven brieven in tijden van corona. 24 
Vlaamse auteurs schrijven elkaar brieven over hun persoonlijke ervaringen tijdens en 
na de lockdown in verband met het coronavirus en hun reflecties op de moderne 
wereld in COVID-19-tijden. 
Speelduur: 5:32. Boeknummer: 29361. 

3: Chicklit 

Lola Randl. De grote tuin. Vertaald uit het Duits. In een plattelandsdorp begint een 
jonge vrouw zonder al te veel kennis een volkstuin met de bedoeling er een boek 
over te schrijven. 
Speelduur: 10:56. Boeknummer: 29363. 
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4: Detectives  

J.D. Robb. Vermoorde schoonheid. Vertaald uit het Engels. Deel 3 in de Eve 
Dallas-reeks. J.D. Robb is een pseudoniem van Nora Roberts. Terwijl inspecteur Eve 
Dallas haar huwelijk met miljonair Roarke voorbereidt, wordt haar beste vriendin 
beschuldigd van moord. 
Speelduur: 12:25. Boeknummer: 29294. 
 
J.D. Robb. Berucht. Vertaald uit het Engels. Deel 17 in de Eve Dallas-reeks. J.D. 
Robb is een pseudoniem van Nora Roberts. Inspecteur moordzaken Eve Dallas 
wordt geconfronteerd met een seriemoordenaar die de werkwijze van andere 
seriemoordenaars imiteert. 
Speelduur: 14:55. Boeknummer: 29358. 
 
Elin Hilderbrand. Een onvergetelijke dag. Vertaald uit het Engels. Als Celeste de 
rijke Benji ontmoet kan ze haar geluk niet op omdat ze kennismaakt met een 
compleet nieuwe levensstijl waar geld geen rol speelt, maar haar geluk wordt 
verstoord als vlak voor hun bruiloft een bruidsmeisje dood in zee wordt gevonden. 
Speelduur: 13:13. Boeknummer: 29299. 
 
Carla Kovach. Dit heb je verdiend. Vertaald uit het Engels. Deel 2 in de Gina 
Harte-reeks. Politie-inspecteur Gina Harte onderzoekt de moord op een getrouwde 
vrouw en ontdekt dat er ook sprake was van huiselijk geweld. 
Speelduur: 9:07. Boeknummer: 29308. 
 
Mark Cloostermans. De Finse weduwe. Deel 2 in de Conscience-reeks. 
Privédetective Henri Conscience onderzoekt in 1869 de moord op twee 
homoseksuelen uit de betere kringen. 
Speelduur: 7:25. Boeknummer: 29371. 
 
Eva Meijer. De nieuwe rivier. Een Engelse journaliste onderzoekt de moord op een 
sojaboer en het ontstaan van een raadselachtige rivier. 
Speelduur: 7:04. Boeknummer: 303901. 
 
Eva García Sáenz de Urturi. De heren van de tijd. Vertaald uit het Spaans. Deel 3 
in de ‘Trilogie van de witte stad’. In en om de Baskische stad Vitoria wordt een reeks 
misdaden gepleegd met een middeleeuwse modus operandi, zoals beschreven in 
het boek ‘De heren van de tijd’. 
Speelduur: 16:06. Boeknummer: 303907. 

5: Familiekronieken 

Victoria Hislop. Zij die geliefd zijn. Vertaald uit het Engels. De leden van een 
Griekse familie raken tijdens de Tweede Wereldoorlog verdeeld omdat ze 
verschillende opvattingen hebben over de toekomst van het land. 
Speelduur: 16:56. Boeknummer: 29280. 
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Ali Araghi. De onsterfelijken van Teheran. Vertaald uit het Engels. Vier jonge New 
Yorkse kinderen bezoeken in 1969 een waarzegster die hun een persoonlijke 
sterfdatum voorspelt. Deze gebeurtenis maakt grote indruk op alle kinderen en heeft 
grote gevolgen voor de levens die zij daarna leiden. 
Speelduur: 17:21. Boeknummer: 29351. 

6: Historische romans 

Gill Hornby. Miss Austen. Vertaald uit het Engels. Als de zus van haar vroeg 
gestorven verloofde moet verhuizen, haast de bejaarde Cassandra, de zus van Jane 
Austen, zich naar de pastorie om belastende brieven te vinden voordat ze in handen 
vallen van hun manipulatieve schoonzus Mary. 
Speelduur: 11:28. Boeknummer: 29306. 
 
Vibeke Olsson. Het lied van de houtzagerij. Vertaald uit het Zweeds. Vervolg op 
‘De dochter van de houtzager’. Zweden, eind 19e eeuw: de 14-jarige Britta werkt in 
een houtzagerij en haar ouders kunnen maar net het hoofd boven water houden, 
maar dan gebeurt er iets dat haar toekomst op zijn kop zet. 
Speelduur: 12:41. Boeknummer: 29326. 
 
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. 
Speelduur: 7:16. Boeknummer: 303886. 
 
Kate Mosse. Stad van tranen. Vertaald uit het Engels. Deel 2 in de reeks ‘Tijden 
van vuur’. 1672. Nadat de festiviteiten vanwege het huwelijk van Marguerite van 
Valois, de zus van de Franse koning, met de hugenoot Henri van Navarre in een 
bloedbad eindigen, vlucht Minou Joubert met haar man Piet Reydon en hun kinderen 
naar Amsterdam. 
Speelduur: 17:20. Boeknummer: 303970. 

7: Humoristische romans 

Richard Osman. De moordclub (op donderdag). Vertaald uit het Engels. Vier 
bewoners van een ouderenresort hebben zich verenigd in ‘De Moordclub (op 
donderdag)’ en grijpen de kans om onderzoek te doen naar de moord op een 
aannemer, vennoot van hun huisbaas. 
Speelduur: 10:49. Boeknummer: 29350. 

8: Novellen 

Hannelore Bedert. Bruna. Na een traumatische gebeurtenis raakt een vrouw 
verslaafd aan alcohol, maar de ontmoeting met een vrijgevochten tiener haalt haar 
uit haar roes. 
Speelduur: 2:37. Boeknummer: 29310. 
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9: Ontwikkelingsromans 

Marnix Peeters. Oogje. Het kleine meisje uit de Lange Tafelstraat. Beertje en 
Oogje zijn beiden gedumpt in het reizende Huis van Vertier, slaan na een noodlottig 
ongeval op de vlucht en beleven bizarre avonturen voordat ze een veilige plek 
vinden. 
Speelduur: 5:04. Boeknummer: 29307. 
 
Marieke Lucas Rijneveld. Mijn lieve gunsteling. Tijdens een hete zomer krijgen 
een veearts en de dochter van een boer een obsessieve fascinatie voor elkaar. 
Speelduur: 9:55. Boeknummer: 303922. 

10: Reisverhalen 

Sebastien De Fooz. De thuistocht: op reis door eigen stad. Vertaald uit het 
Frans. Verslag van een bijzondere zwerftocht naar bezinning door Brussel, de 
thuisstad van de auteur.  
Speelduur: 3:15. Boeknummer: 29291. 
 
Emiliano Monge. Het verschroeide land. Vertaald uit het Spaans. Een verliefd stel 
is onderdeel van een wrede bende mensensmokkelaars die Midden-Amerikanen 
naar de VS brengt. 
Speelduur: 10:33. Boeknummer: 29355. 

11: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Gerald Murnane. De vlakte. Vertaald uit het Engels. Een cineast probeert het 
unieke karakter en de sfeer van de onafzienbare Australische vlakten in Queensland 
vast te leggen. 
Speelduur: 4:34. Boeknummer: 29300. 
 
Robert Walser. De Tanners. Vertaald uit het Duits. Een gevoelige jongeman, die het 
in geen baan kan uithouden, koestert zijn vrijheid, wandelt in de vrije natuur, 
overdenkt het bestaan en laat zich leiden door het toeval. 
Speelduur: 11:28. Boeknummer: 29277. 
 
Fernanda Melchor. Orkaanseizoen. Vertaald uit het Spaans. De moord op een 
zonderlinge travestiet brengt een stroom van verhalen op gang over de schrijnende 
levens van de verschoppelingen van de Mexicaanse samenleving in een regio die 
wordt gedomineerd door armoede, geweld, machismo, drugs en homofobie. 
Speelduur: 9:00. Boeknummer: 29278. 
 
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. 
Speelduur: 9:17. Boeknummer: 29292. 
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Shaun Prescott. Het verdwijnen. Vertaald uit het Engels. In een naamloos 
Australisch plattelandsstadje verdwijnen voorzieningen door de onverschilligheid van 
de lokale bevolking totdat uiteindelijk hele delen van het stadje in het niets opgaan. 
Speelduur: 8:10. Boeknummer: 29297. 
 
Leen Dendievel. Georges & Rita. George en Rita kiezen na bijna een halve eeuw 
als liefdevol echtpaar samen voor euthanasie; hun kinderen Lydie, Walter en Kurt 
moeten dat zien te verwerken. 
Speelduur: 5:27. Boeknummer: 29309. 
 
Katherine Reay. Het geheime recept voor familie. Vertaald uit het Engels. Een 
jonge vrouw die bijna vijftien jaar geen contact met haar familie heeft gehad, besluit 
toch haar zus te gaan helpen, die net als haar moeder kanker heeft gekregen. 
Speelduur: 15:20. Boeknummer: 29325. 
 
Tayari Jones. Een ongewoon huwelijk. Vertaald uit het Engels. Na een grove 
onrechtvaardigheid raakt een pasgehuwd stel in een emotionele achtbaan. 
Speelduur: 12:57. Boeknummer: 29330. 
 
Dertigers: het verhaal van Pieter. Deze publicatie vertelt het verhaal van Pieter 
Leirs als student, vijftien jaar voor de televisiereeks Dertigers begint. Pieter en Robin, 
tweelingbroers, gaan studeren in Antwerpen en delen lief en leed met andere 
studenten. 
Speelduur: 5:14. Boeknummer: 29335. 
 
Richard Russo. Er is een kans. Vertaald uit het Engels. Veertig jaar na het 
weekend waarin hun vriendin spoorloos verdween houden drie ex-studievrienden 
een reünie. Speelduur: 12:34. Boeknummer: 29345. 
 
Lev N. Tolstoj. Opstanding. Vertaald uit het Russisch. Door een jeugdfout heeft 
vorst Nechlioedow er enigszins schuld aan dat Maslowa op het slechte pad raakt. 
Betrokken in een proces wordt zij veroordeeld tot verbanning. Hij werkt onverpoosd 
aan haar redding en loutering. 
Speelduur: 24:48. Boeknummer: 29354. 
 
Jen Beagin. Stofzuigen in het donker. Vertaald uit het Engels. Ellen en haar 
vriendinnen gaan helpen op manege Het Hoefijzer. Als ze erachter komen dat het 
slecht gaat met de manege, organiseren ze een open dag. 
Speelduur: 21:27. Boeknummer: 29356. 
 
Brit Bennett. De vervlogen helft. Vertaald uit het Engels. De lichtgetinte tweeling 
Desiree en Stella ontvluchten hun geboortedorp in Louisiana en ze proberen eerst 
samen maar later gescheiden van elkaar een bestaan op te bouwen. 
Speelduur: 12:50. Boeknummer: 29365. 
 
Michael Christie. Greenwood. Vertaald uit het Engels. Een bosrijk eiland, ontsnapt 
aan de verwoestende houtkap, speelt een belangrijke rol in het leven van de ouders 
en de grootouders van een vrouw die in 2038 gids is op dat eiland. 
Speelduur: 17:41. Boeknummer: 29367. 
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Charles Lewinsky. De stotteraar. Vertaald uit het Duits. Een hevige stotteraar die 
zich op papier geweldig kan uitdrukken, zit wegens oplichting in de gevangenis en 
probeert al schrijvend een nieuw bestaan op te bouwen. 
Speelduur: 9:20. Boeknummer: 29370. 
 
Ernst Timmer. Magma. Als een vrouw haar man voor zijn 80e verjaardag zijn 
biografie cadeau wil doen, huurt ze een schrijversduo in, maar deze pakt de boel 
heel anders aan dan ze had verwacht.  
Speelduur: 12:55. Boeknummer: 303887. 
 
Isabel Allende. Bloemblad van zee. Vertaald uit het Spaans. Twee jonge 
Spanjaarden ontvluchten Spanje vanwege de Burgeroorlog en bouwen in Chili een 
nieuw leven op. 
Speelduur: 12:38. Boeknummer: 303888. 
 
Thomas Heerma Van Voss. Condities. Een schrijver met de ziekte van Crohn 
probeert een eigen draai aan zijn leven te geven. 
Speelduur: 12:58. Boeknummer: 303889. 
 
Sandro Veronesi. De kolibrie. Vertaald uit het Italiaans. Als zijn dochter overlijdt, 
krijgt een oogarts, die vanwege zijn lengte de bijnaam kolibri heeft gekregen, de zorg 
voor zijn tweejarige kleindochter. 
Speelduur: 9:52. Boeknummer: 303894. 
 
Laura Van der Haar. Een week of vier. Een jonge moeder raakt met een dodelijk 
virus besmet en moet een moeilijke keuze maken. 
Speelduur: 5:01. Boeknummer: 303910. 
 
Merijn De Boer. De saamhorigheidsgroep.Topdiplomaat Bernhard Wekman krijgt 
in 2018 in New York bezoek van een oude kennis uit de saamhorigheidsgroep, die 
zich in de jaren tachtig in de buurt van Haarlem had geformeerd rondom linkse 
idealen. 
Speelduur: 10:11. Boeknummer: 303923. 
 
Jeroen Brouwers. Cliënt E. Busken. Een man, die in een zorginstelling hulpeloos 
zit vastgegord in een rolstoel, ergert zich aan het zorgpersoneel en de 
medebewoners. 
Speelduur: 6:45. Boeknummer: 303924. 
 
Simone Atangana Bekono. Confrontaties. Salomé Atabong (16) zit een maand 
vast in een jeugddetentiecentrum omdat ze twee klasgenoten heeft mishandeld, 
nadat ze haar discrimineerden en kleineerden. Ze denkt na over wat er mis is 
gegaan, wie er nou eigenlijk schuldig is en waaraan. Ook maakt ze zich zorgen over 
haar familie. 
Speelduur: 5:59. Boeknummer: 303973. 
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12: Romantische boeken  

Ria Maes. Liefde overwint alles. Publicatie naar aanleiding van de VTM-serie Sara. 
Sen krijgt het nieuws waar Sara zo bang voor was. De conditie van zijn hart is wel 
degelijk achteruit gegaan. Volgens de chirurg kan het probleem met een routine-
ingreep verholpen worden, maar tijdens de operatie blijkt de toestand van Sens hart 
toch slechter dan verwacht.  
Speelduur: 4:26. Boeknummer: 29333. 
 
Ria Maes. Sara verliefd. Publicatie naar aanleiding van de VTM-serie Sara. Sara 
volgt een avondcursus sterrenkunde. Ze heeft het geluk er in een leuke groep terecht 
te komen. Vooral met medecursisten Vanessa en Tom klikt het meteen. Tom is een 
aantrekkelijke man met dezelfde interesses als Sara en plots krijgt ze een gevoel dat 
ze sinds Simon niet meer heeft gehad. Kan Sara de vlinders in haar buik negeren of 
geeft ze eraan toe? 
Speelduur: 4:32. Boeknummer: 29281. 
 
Nora Roberts. Verleid door de zon. Vertaald uit het Engels. Even intrigerend als 
zijn naam, even gevaarlijk en meeslepend als zijn foto's. Zo wordt oorlogsfotograaf 
Shade Wilder beschreven in het tijdschrift waarvoor Bryan Mitchell de glamour-foto's 
levert. Maar wanneer ze samen een reportage moeten maken, wordt haar al gauw 
duidelijk dat de samenwerking geen feest zal worden ... 
Speelduur: 12:04. Boeknummer: 29283. 
 
Julia Quinn. Een vorstelijk aanbod. Vertaald uit het Engels. Deel 3 in de reeks ‘De 
familie Bridgerton’. De Netflix-serie Bridgerton werd geïnspireerd door deze reeks. 
De onwettige dochter van een graaf is op zoek naar haar prins op het witte paard, 
door haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes wordt ze als slaaf behandeld.  
Speelduur: 11:58. Boeknummer: 29284. 
 
Kelly Moran. Het begint met een nacht. Vertaald uit het Engels. Deel 3 in de reeks 
‘Redwood Ridge’. Dierenarts Drake O'Grady ontwikkelt gevoelens voor de beste 
vriendin van zijn vier jaar eerder overleden vrouw, maar voor beiden voelt het als een 
verboden liefde. 
Speelduur: 10:45. Boeknummer: 29285. 
 
Susan Wiggs. Dicht bij het vuur. Vertaald uit het Engels. Deel 5 in de Avalon-
reeks. Als een jonge vrouw naar haar moeder in Avalon terugkeert, heeft die tot haar 
verrassing het grote huis uit haar jeugd veranderd in een pension; een van de gasten 
is een bijzonder aantrekkelijke honkbalprof. 
Speelduur: 13:00. Boeknummer: 29288. 
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Nora Roberts. Wintergeluk. Vertaald uit het Engels. Bevat ‘Spel vol vuur’ en ‘Nevels 
in de nacht’. In ‘Spel vol vuur’ maken nachtelijke vlammen een abrupt einde aan 
Natalie Fletchers nieuwe bedrijf en daarmee aan haar droom. Niet van plan zich uit 
het veld te laten slaan zoekt ze de hulp van Ryan Piasecki, met wie ze samen de 
brandstichter hoopt te vinden. In ‘Nevels in de nacht’ onderzoekt journaliste Laurel 
Armand de dood van Anne Trulane en moet ze daarvoor de moerassen van New 
Orleans in. En dat is niet het enige. Ze ontkomt er ook niet aan een bezoek te 
brengen aan de man op wie ze als tiener smoorverliefd was: de echtgenoot van 
Anne. Maar de grootste hindernis is nog wel haar rivaal, Matt Bates, met wie ze in 
het broeierige Zuiden nauw zal moeten samenwerken ... 
Speelduur: 16:11. Boeknummer: 29329. 
 
Beth Moran. Noem mij bij mijn naam. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw, die 
verloofd is met een rijke man, verzwijgt haar trieste verleden voor hem en komt 
daardoor voor moeilijke keuzes te staan. 
Speelduur: 13:25. Boeknummer: 29331. 
 
Sarah Morgan. Dromen in de ochtendzon. Vertaald uit het Engels. Deel 4 in de 
reeks ‘Veel liefs uit Manhattan’. Een succesvol blogster die liefdesadviezen geeft, 
ontmoet tijdens haar hardlooprondje een knappe man, waarna ze bij zichzelf te rade 
moet gaan. 
Speelduur: 9:56. Boeknummer: 29352. 
 
Susan Mallery. Buiten zinnen. Eerder verschenen onder de titel Zoete zinnen. 
Vertaald uit het Engels. Deel 1 in de reeks ‘De zussen Keyes’. Drie zussen, die geen 
contact meer met elkaar hebben, proberen weer nader tot elkaar te komen.  
Speelduur: 9:16. Boeknummer: 29357. 
 
Lucinda Riley. De vlinderkamer. Vertaald uit het Engels. Een oudere Engelse 
vrouw kijkt terug op haar leven. 
Speelduur: 16:42. Boeknummer: 303902. 
 
Laura Kneidl. Raak me. Niet. Vertaald uit het Duits. Deel 1 in de reeks Sage & 
Luca.  Om te ontsnappen aan haar thuissituatie, gaat Sage (18) studeren aan de 
universiteit van Nevada. Ze woont noodgedwongen in een oud Volkswagenbusje. 
Wanneer ze Luca leert kennen, houdt ze zoveel mogelijk afstand. Blijft Sage vluchten 
voor de liefde of kan Luca haar angst wegnemen? 
Speelduur: 13:57. Boeknummer: 303905. 
 
Laura Kneidl. Verlies me. Niet. Vertaald uit het Duits. Deel 2 in de reeks Sage & 
Luca. Sage (18) heeft onder druk van haar stiefvader haar relatie met Luca 
verbroken. Maar Luca geeft niet zomaar op. Als Sage hem eindelijk vertelt over de 
reden van hun breuk, vallen voor Luca de puzzelstukjes op hun plek. Overleeft hun 
liefde het nare verleden? 
Speelduur: 14:28. Boeknummer: 303912. 
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13: Sciencefiction  

Luc Faes. De terugkeer. Deel 3 in de reeks ‘Titan 2030’. 2035. Het ruimteveer De 
Einstein keert eindelijk terug van zijn reis naar de maan Titan, in de hoop een 
leefbaar alternatief te vinden voor een aarde die ten prooi is aan opwarming, 
verontreiniging en uitputting van alle grondstoffen. Komt de voorspelling van de 
visionaire maar mysterieuze Cassandra uit en zal met de terugkeer van De Einstein 
de wereld vergaan? 
Speelduur: 11:41. Boeknummer: 29366. 

14: Thrillers  

Sandra Brown. De laatste troef. Vertaald uit het Engels. Een FBI-agent gaat 
undercover om een misdadiger te ontmaskeren die ervan wordt verdacht acht 
vrouwen, onder wie de moeder van de agent, te hebben vermoord. 
Speelduur: 13:50. Boeknummer: 29279. 
 
Tanen Jones. De beste leugen. Vertaald uit het Engels. Een wanhopige vrouw lokt 
een andere vrouw door zich voor te doen als haar overleden zus om een erfenis te 
ontvangen. 
Speelduur: 10:51. Boeknummer: 29303. 
 
Lucy Foley. De gastenlijst. Vertaald uit het Engels. Als een jong, succesvol stel op 
een bijna onbewoond eiland gaat trouwen, lijken de gasten en het bruidspaar het 
naar hun zin te hebben, maar er dreigen geheimen naar buiten te komen die de 
bruidegom niet bekend wil hebben. 
Speelduur: 9:54. Boeknummer: 29372. 
 
Jens Vern. De macht van K. Een jongeman voelt zich vereerd als hij wordt 
aangenomen bij één van de grootste IT-bedrijven van Washington, maar ontdekt al 
snel dat dit niet zonder reden is. 
Speelduur: 11:26. Boeknummer: 303896. 
 
Michelle Adams. Tussen de leugens. Vertaald uit het Engels. Een vrouw komt bij in 
een ziekenhuis, maar heeft geen idee wie ze is en waarom ze daar ligt, haar familie 
helpt haar haar geheugen terug te krijgen, maar kan ze hen wel vertrouwen? 
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 303903. 
 
David Baldacci. Ondergronds. Vertaald uit het Engels. Deel 6 in de Amos Decker-
reeks. Een dubbele moord, een geheime militaire basis en een FBI-agent met een 
exceptioneel geheugen spelen in deze Amos Decker-thriller een grote rol. 
Speelduur: 13:29. Boeknummer: 303906. 
 
Steve Cavanagh. Fiftyfifty. Vertaald uit het Engels. Deel 5 in de Eddie Flynn-reeks. 
Advocaat Eddie Flynn raakt verwikkeld in een rechtszaak waarin twee zussen elkaar 
de schuld geven van de moord op hun steenrijke vader.  
Speelduur: 14:39. Boeknummer: 303971. 
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15: Boeken voor jongvolwassenen 

Christelle Dabos. De ijzige verloofde. Vertaald uit het Frans. Deel 1 in de reeks ‘De 
spiegelpassante’. Ophelia woont met haar familie op de zwevende ark Anima. Ze 
leidt een rustig leven, ondanks haar bijzondere gaven waardoor ze door spiegels kan 
reizen en de geschiedenis van voorwerpen kan lezen. Als ze wordt uitgehuwelijkt 
aan Thorn van de Drakenclan belandt ze in een gevaarlijk politiek steekspel. 
Speelduur: 15:07. Boeknummer: 29290. 
 
Sally Green. Half licht. Vertaald uit het Engels. Vormt samen met Half zwart (deel 1) 
en Half wild (deel 2) een trilogie. Nathan wordt verteerd door wraak op de 
moordenaar van zijn vader. Maar de Alliantie vraagt Nathan om hulp bij het 
uitschakelen de meedogenloze Soul, zodat een verbond tussen de zwarte en witte 
heksen mogelijk wordt. 
Speelduur: 9:04. Boeknummer: 29304. 
 
Eva Linden. Avondster: zelfopoffering is een teken van liefde. Deel 3 in de 
Maanziek-reeks. Mathis, Mila en hun vrienden keren terug naar de realiteit op aarde. 
Daar ontdekken ze dat de Yua een ziekte hebben verspreid die de mensheid kan 
uitroeien. Er volgt een strijd op leven en dood om de Yua te verslaan. 
Speelduur: 10:25. Boeknummer: 29353. 
 
Mary Crockett. Zij ging dood en ik bleef leven. Vertaald uit het Engels. Net als vier 
andere meisjes kreeg de 18-jarige ik-persoon een jaar geleden een appje van Kyle. 
Alleen Jamie antwoordde, en werd verkracht en vermoord. Sindsdien voelt de 
verteller zich schuldig, omdat Jamie dood is en zij leeft. En dan wordt ze ook nog 
verliefd op Charlie, het vriendje van Jamie. 
Speelduur: 9:33. Boeknummer: 303898. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie  

Walter De Smedt. Het land van de onbestrafte misdaden: waarom faalt justitie? 
Wanneer een rechter zijn memoires schrijft en daarbij een boekje opendoet over het 
justitiële apparaat waarin hij decennialang heeft gefunctioneerd, dan horen wij daar 
met grote aandacht naar te luisteren. Te meer wanneer het inzicht kan verschaffen in 
enkele opzienbarende wendingen van de meest opzienbarende rechtszaken die we 
in de laatste dertig, veertig jaar hebben gehad. 
Speelduur: 13:24. Boeknummer: 29282. 
 
William H. McRaven. Mijn leven als Navy Seal: van piraten tot Bin Laden. 
Herinneringen aan zijn diensttijd en enige spraakmakende operaties door 
marinecommando's door de oud-commandant van het US Special Forces Command. 
Speelduur: 13:30. Boeknummer: 29274. 
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2: Eten en drinken 

Pascale Naessens. Puur genieten en toch gezond en slank. Zomerse gerechten 
boordevol groenten voor een zalig en gelukkig gevoel. 
Speelduur: 3:00. Boeknummer: 29293. 
 
Pascale Naessens. Echt eten: maak jezelf sterker, gezonder en gelukkiger. Een 
boek met 75 nieuwe, eenvoudige gerechten, veel heerlijke, gezonde desserts en 
boordevol lifestyle-ideeën. 
Speelduur: 3:56. Boeknummer: 29362. 

3: Filosofie  

Glennon Doyle. Ongetemd leven: vind het lef om helemaal jezelf te zijn. 
Autobiografisch zelfhulpboek waarin de auteur beschrijft hoe je als vrouw je leven in 
eigen hand kunt nemen. 
Speelduur: 9:15. Boeknummer: 303917. 

4: Geschiedenis  

Witold Szablowski. Aan tafel bij dictators: Saddam Hoessein, Idi Amin, Enver 
Hoxha, Pol Pot, Fidel Castro door de ogen van hun koks. Witold Szablowski ging 
op zoek naar de koks van vijf beruchte dictators. Zij vertellen over het leven, de 
harde hand en de eetgewoontes van hun dictator. 
Speelduur: 8:25. Boeknummer: 303969. 
 
Arnout Hauben. De bevrijding van Vlaanderen. Geschiedenis van de bevrijding 
van Vlaanderen in 1944-1945 in woord en beeld, mede aan de hand van 
ooggetuigenverslagen. 
Speelduur: 3:25. Boeknummer: 29336. 
 
Sarah De Vlam. Passage Pyreneeën: een vergeten verhaal van Belgische 
vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historisch verslag van de 
wederwaardigheden van Belgische vluchtelingen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vanuit het door de Duitsers bezette gebied via de Pyreneeën trachtten 
te ontkomen naar het neutrale Spanje. 
Speelduur: 11:27. Boeknummer: 29344. 
 
Martyn Rady. De Habsburgers: de opkomst en ondergang van een 
wereldmacht. Geschiedenis van de dynastie van de Habsburgers, die eeuwenlang 
over grote delen van Europa heerste. 
Speelduur: 21:12. Boeknummer: 29286. 

5: Gezondheid  

Piet Hoebeke. Gender in de blender: ontdek jouw seksuele identiteit. Visie op de 
seksuele identiteit, waarbij verschillende aspecten een rol spelen.  
Speelduur: 4:54. Boeknummer: 29301. 
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Theo Peeters. Autisme: van begrijpen tot begeleiden. De auteur heft 
misverstanden over autisme op en schetst met praktijkgevallen hoe een behandeling 
kan slagen. 
Speelduur: 8:49. Boeknummer: 29360. 
 
Goedele Liekens. Het seksboek: alles over lichaam, liefde en seks. In dit boek 
wordt er geen enkel issue onbesproken gelaten: zowel het vrouwelijke als het 
mannelijke lichaam worden uitgebreid gescreend, alle soorten seks komen aan bod, 
maar ook nieuwe maatschappelijke thema's worden besproken, zoals variaties op de 
seksuele ontwikkeling. 
Speelduur: 8:05. Boeknummer: 29296. 

6: Landen, volkeren en reizen 

Christiane Stallaert. Het verdriet van Spanje: een natie op zoek naar zichzelf. 
Speurtocht naar de historische wortels van de huidige sociale, economische en 
religieuze tegenstellingen in Spanje. 
Speelduur: 12:08. Boeknummer: 29349. 
 
Amos Oz. De laatste lezing: hoe het verder moet met Israël. Lezing door de 
Israëlische auteur over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, waarin hij pleit 
voor een tweestatenoplossing. 
Speelduur: 1:15. Boeknummer: 29338. 
 
Steven De Foer. Amerikanen: het had zo mooi kunnen zijn. De Belgische 
Amerikaspecialist beschrijft de VS als een land dat het evenwicht kwijt is: de 
tegenstelling arm - rijk, de politieke tweespalt en de ongebreidelde gulzigheid naar 
eten, geld en wapens zijn symptomen van een natie die in malaise verkeert. 
Speelduur: 12:52. Boeknummer: 29343. 

7: Opvoeding en onderwijs 

Nina Mouton. Mild ouderschap: zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt. 
Pleidooi voor een opvoeding zonder strikt straffen of belonen, maar op je gevoel 
afgaan en mee bewegen met de kinderen. Geen pasklare adviezen en oplossingen, 
maar een zoektocht naar wat werkt in je eigen situatie.  
Speelduur: 6:54. Boeknummer: 29337. 
 
Lieve Schatteman. Kleine man: hoe een kind de wereld ziet. Een bundeling van 
wonderlijke uitspraken van een kind.  
Speelduur: 0:34. Boeknummer: 29339. 

8: Politiek 

Etienne Davignon. Mijn drie levens. Het levensverhaal van Etienne Davignon, 
topdiplomaat, Europees commissaris, voorzitter van de Generale Maatschappij en 
bestuurder van talloze grote Belgische bedrijven. 
Speelduur: 6:59. Boeknummer: 29324. 
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9: Religie en spiritualiteit  

Bernadette Von Dreien. Christina: tweeling als licht geboren. Verhaal van een 
meisje (2001) dat contact heeft met hogere multidimensionale werkelijkheidsniveaus 
en op Aarde is gekomen om te helpen bij de evolutionaire transformatie van de 
mensheid. 
Speelduur: 9:40. Boeknummer: 303893. 
 
Bernadette Von Dreien. Christina: het visioen over het goede. Dit tweede deel is 
ook weer vanuit het perspectief van Christina's moeder, Bernadette, geschreven. Zij 
vervolgt haar verhaal over de ontwikkeling die Christina doormaakt: het einde van 
haar schooltijd, de onthulling van haar levensplan en het prachtige begin van haar 
werk in het openbaar. 
Speelduur: 10:26. Boeknummer: 303911. 
 
Christina Von Dreien. Christina: bewustzijn schept vrede. Het derde deel bestaat 
volledig uit Christina’s eigen woorden. Het is samengesteld uit haar seminars en 
interviews uit 2018 en 2019, waarin Christina ons vertelt wie wij als mens werkelijk 
zijn, waarom de omstandigheden op Aarde op dit moment zijn zoals ze zijn en in 
welke positieve richting de wereld zich kan ontwikkelen.  
Speelduur: 10:28. Boeknummer: 303975. 
 
Christina Von Dreien. Uiteindelijk komt alles goed: hoe we zelf een volmaakte 
wereld kunnen scheppen. Aanmoediging tot een spirituele voorbereiding op de 
naaste toekomst van de wereld, die positief zal uitpakken ondanks de huidige crises. 
Speelduur: 2:55. Boeknummer: 303974. 

10: Sport  

Charles Sprawson. Op zoek naar de zwarte masseur: de zwemmer als held. 
Cultboek over de zwemkunst, bevat verwijzingen naar de literatuur, de beeldende 
kunsten en de geschiedenis van de Olympische spelen. Het is een eerbetoon aan 
water ('de zwarte masseur') en de betekenis die het in onze cultuur heeft. 
Speelduur: 10:51. Boeknummer: 29334. 

11: Taal en literatuur 

Karel Michielsen. Aster Berkhof: 100 jaar nieuwsgierigheid. Portret van de meest 
uitgeleende Vlaamse auteur Aster Berkhof, ter gelegenheid van diens honderdste 
verjaardag in 2020, met aandacht voor zowel zijn leven als zijn werk. 
Speelduur: 6:51. Boeknummer: 29305. 


