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Deel 1: ‘Een langzaam smeulend vuur’ van Paula 
Hawkins 
 
Een nieuwe razend spannende thriller van de wereldwijde bestsellerauteur van ‘Het 
meisje in de trein’! 
 
Als op een woonboot in Londen het toegetakelde lichaam van een jonge man wordt 
gevonden, roept dit vragen op over drie verschillende vrouwen. De labiele Laura is, 
na een onenightstand met het slachtoffer, als laatste gezien bij de boot. Carla, zijn 
ontroostbare tante, heeft nog maar net iemand anders in haar familie begraven. En 
Miriam is de nieuwsgierige buurvrouw, zij heeft het lichaam gevonden maar is niet 
helemaal eerlijk geweest tegen de politie. 
 
Drie vrouwen die elkaar niet kennen, met elk een andere relatie tot de vermoorde 
jongen. Drie vrouwen die – om verschillende redenen – vol wrok zitten. Die, zich 
ervan bewust of niet, branden van verlangen om het onrecht dat hen is aangedaan te 
wreken. En als het wraak betreft, kunnen ook goede mensen in staat zijn tot 
vreselijke dingen. Hoe ver zou elk van deze vrouwen gaan voor gerechtigheid? En 
hoe lang kunnen geheimen blijven smeulen voor ze exploderen? 
 
‘Een langzaam smeulend vuur’ van Paula Hawkins.  
12 braillebanden, boeknummer: 17585.  

Deel 2: ‘Hooptimisme: 100 sleutels voor een hoopvol 
leven’ van Leo Bormans 
 
Nooit eerder spraken we zo vaak het woord “hoop” uit. Maar wat betekent dat begrip 
precies? Vlaming Leo Bormans onderzoekt het al jaren, onder andere voor ‘The 
World Book of Hope’. Daarin bracht hij de belangrijkste inzichten samen van honderd 
professoren uit vijftig landen, die het mechanisme van hoop bestuderen. In 
‘Hooptimisme’ vertaalt hij die kennis en wetenschap nu in honderd concrete adviezen 
om een hoopvol leven te leiden. Hoop is de motor, optimisme de richting. 
 
Hoopvolle mensen leven langer, zijn gelukkiger en succesvoller op zowat alle 
gebieden van het leven. Het goede nieuws is dat we kunnen leren om hoopvoller in 
het leven te staan, ook en vooral als de toekomst wankel en onzeker lijkt. Hoop is 
een positief virus en het is bijzonder besmettelijk. Het verlicht de pijn, versterkt het 
organisme en bevordert het herstel. 
 
Dit boek gaat over vallen, overeind krabbelen en de blik verruimen, helder en 
krachtig verwoord voor iedereen die het soms moeilijk heeft in het leven, meer 
zingeving zoekt of anderen wil helpen een nieuw evenwicht te vinden. 
 
‘Hooptimisme: 100 sleutels voor een hoopvol leven’ van Leo Bormans.  
3 braillebanden, boeknummer: 17592. 
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Deel 3: Romans 

1: Chicklit 

Liane Moriarty. Wat Alice vergat. Ook verschenen onder de titel ‘Onvergetelijk!’. 
Vertaald uit het Engels. Tijdens het steppen in de gymschool knalt een jonge vrouw 
met haar hoofd tegen de grond; wanneer ze bij bewustzijn komt, lijkt ze uit een 
heerlijke droom te ontwaken, maar tegelijkertijd voelt ze dat er iets ontzettend mis is. 
18 braillebanden. Boeknummer: 17580. 

2: Detectives  

Jo Claes. Race tegen de klok. Deel 16 van de Thomas Berg-reeks. 
Hoofdinspecteur Thomas Berg van de Leuvense politie probeert het leven van drie 
studenten te redden en een meedogenloze moordenaar te ontmaskeren. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17593. 
 
Georges Simenon. Maigret komt te laat. Commissaris Maigret wordt op straat 
aangesproken door een oude dame die hem vraagt eens bij haar thuis te komen 
omdat er in haar spulletjes gesnuffeld wordt, maar voordat hij naar haar toe kan gaan 
wordt zij vermoord. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46794. 
 
Frank Van Pamelen. De Vliegende Hollander. Professor Olivier Huizinga treft in 
Terneuzen een dode collega aan naast een fragment van de legende van De 
Vliegende Hollander. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46807. 

3: Familiekronieken 

Lisa Weeda. Aleksandra. Kleindochter Lisa beschrijft de geschiedenis van haar 
Oekraïense familie, waarin haar grootmoeder Aleksandra en haar neef Kolja centraal 
staan, tegen de achtergrond van circa honderd jaar geschiedenis van de Oekraïne. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46798. 

4: Historische romans 

Addison Armstrong. Het licht van Luna Park. Vertaald uit het Engels. De levens 
van een verpleegster die zich in 1926 hard maakt voor premature baby's en een 
vrouw wiens wereld instort in 1950 zijn met elkaar verweven. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46776. 
 
Marlies Medema. Papieren paradijs. Een predikantsvrouw gaat in 1845 tegen haar 
zin met haar man mee naar Suriname op een missie van boeren om een plantage te 
stichten. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46793. 
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5: Humoristische romans 

Hendrik Groen. Rust en vreugd. Als Emma Quaadvliegh een tuin-met-huisje koopt 
op volkstuincomplex Rust en Vreugd, blijken de rust en vreugd nogal tegen te vallen 
door het tirannieke optreden van de voorzitter en komen zij en haar tuinvrienden in 
het geweer. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46787. 

6: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Sylvie Marie. Alles valt. Het leven van een jong, bemiddeld doorsneegezin in Gent 
verandert drastisch nadat het zoontje ongelukkig ten val komt en de vader zichzelf 
verliest in obscure verschijnselen en wanen. 
12 braillebanden. Boeknummer: 17586. 
 
Saskia De Coster. Eeuwige roem. De levens van twee jonge vrouwen raken 
verstrengeld. 
7 braillebanden. Boeknummer: 17594. 
 
Santa Montefiore. Het vlinderkistje. Vertaald uit het Engels. Wederwaardigheden 
van vier generaties Chilenen, die beginnen bij een Chileense schrijver wiens Engelse 
vrouw met de kinderen terugkeert naar Engeland. 
32 braillebanden. Boeknummer: 46818. 
 
Ronald Giphart. Nachtangst. In nachtelijke e-mails aan zijn literair agente vertelt 
een door angst bevangen Nederlandse schrijver in New York over belangrijke 
gebeurtenissen in zijn leven en schrijverschap. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46819. 
 
Bernadette Heiligers. Van zo ver gekomen. Een arm Dominicaans meisje weet 
zich op Curaçao staande te houden in uiterst complexe familieverhoudingen. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46820. 
 
Samuel Derous. Als liefde wringt. Als Arnold op 5-jarige leeftijd zijn moeder 
verliest, is dit het begin van een dwaaltocht. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46822. 
 
Willy Vlautin. De nacht valt altijd. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw, 
samenwonend met haar moeder en verstandelijk gehandicapte oudere broer, doet 
verwoede pogingen om het geld bij elkaar te krijgen voor een aanbetaling van het 
huis waarin ze wonen. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46788. 

7: Thrillers  

Paula Hawkins. Een langzaam smeulend vuur. Vertaald uit het Engels. Op een 
woonboot in Londen wordt het dode lichaam gevonden van een jongeman. Wat heeft 
deze moord te maken met de trauma's van drie vrouwen, die ieder op eigen wijze 
met hem te maken hebben gehad? 
12 braillebanden. Boeknummer: 17585. 
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Jørn Lier Horst. Rookgordijn. Vertaald uit het Noors. Deel 2 van de Blix & Ramm-
reeks. Rechercheur Alexander Blix en journaliste Emma Ramm krijgen te maken met 
een bomaanslag op oudjaarsavond 2018, waarbij de vriend van Emma om het leven 
komt.  
14 braillebanden. Boeknummer: 46778. 
 
Hjorth Rosenfeldt. De oogst. Vertaald uit het Zweeds. Deel 7 van De 
Bergmankronieken. Psycholoog Sebastian Bergman wordt ingeschakeld als vlak na 
elkaar drie moorden zijn gepleegd in de Zweedse stad Karlshamn. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46779. 
 
Linwood Barclay. Ik zal je vinden. Vertaald uit het Engels. Een miljonair heeft niet 
lang meer te leven en hij gaat op zoek naar de kinderen die hij als spermadonor 
heeft verwekt om zijn geld aan hen na te laten. Het is de start van een reeks 
ijzingwekkende verwikkelingen. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46797. 
 
Simone Van der Vlugt. De zonde waard. Als een vrouw een vermiste kleuter 
vastgebonden op de achterbank van een auto vindt, is dat het begin van rollercoaster 
aan gebeurtenissen. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46801. 
 
Björn Paqualin. Waar rook is. Vertaald uit het Zweeds. Deel 1 van de Stella 
Robertsson-reeks. Tijdens het blussen van een enorme bosbrand wordt in de buurt 
van Ystad het in stukken gesneden lichaam van een psychologe die al zes jaar wordt 
vermist, gevonden 
11 braillebanden. Boeknummer: 46803. 
 
Loes Den Hollander. Je bent aan de beurt. Een vrouw raakt na een ongelukkig 
huwelijk in de ban van een charmante man. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46804. 
 
David Baldacci. Spiegelbeeld. Vertaald uit het Engels. Deel 4 van de Atlee Pine-
reeks. FBI-agente Atlee Pine heeft eindelijk bewijs gevonden dat haar tweelingzus, 
die op 6-jarige leeftijd werd ontvoerd, nog leeft. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46810. 

8: Verhalen  

Adriaan Van Dis. Vijf vrolijke verhalen. Vijf verhalen over actuele thema's, o.a. de 
koloniale geschiedenis, die tot nadenken aanzetten. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46792. 
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9: Waargebeurd  

Deborah Feldman. Exodus: mijn leven na Onorthodox. Vertaald uit het Engels. 
Delen van dit boek werden eerder gepubliceerd als Exodus: a memoir. Persoonlijk 
verhaal van een vrouw over haar leven na haar vlucht uit de chassidische 
gemeenschap in Brooklyn. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17582. 

10: Boeken voor jongvolwassenen 

Cassandra Clare. Ketting van goud. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de reeks 
‘De laatste uren’. In Londen komt Cordelia haar oude jeugdvrienden James en zijn 
zus Lucie tegen. Dan vallen demonen op klaarlichte dag Schaduwjagers aan en hun 
vergif is dodelijk. Cordelia, James, Lucie en hun vrienden proberen met gevaar voor 
eigen leven uit te zoeken wie daarvoor verantwoordelijk is. 
31 braillebanden. Boeknummer: 46784. 

Deel 4: Informatieve boeken  

1: Eten en drinken 

Gaz Oakley. Plants only kitchen: meer dan 70 heerlijke, eenvoudige, krachtige 
& eiwitrijke vegan recepten. Vertaald uit het Engels. Meer dan 70 heerlijke, 
eenvoudige, krachtige & eiwitrijke vegan recepten. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46816. 
 
Carol Beckerman. 500 recepten voor 1 persoon: een uitgebreide collectie 
klassieke en moderne gerechten voor 500 eenpersoonsmaaltijden. Vertaald uit 
het Engels. Dit boek bevat gerechten voor één persoon. Naast ontbijtgerechten en 
salades biedt dit boek gerechten voor drukke dagen, gerechten om vooruit te maken, 
zoete lekkernijen, soepen, ovenschotels... Met vegetarische, veganistische en 
glutenvrije opties. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46811. 

2: Filosofie  

Roek Lips. Wie kies je om te zijn: gesprekken en gedachten over een nieuwe 
tijd. Speurtocht naar de zin en waarde van het leven in de vorm van gesprekken met 
bekende en minder bekende personen. 
18 braillebanden. Boeknummer: 46808. 
 
Markus Gabriel. Morele vooruitgang in duistere tijden: universele waarden voor 
de 21ste eeuw. Vertaald uit het Duits. Verdediging van de morele vooruitgang die de 
mensheid sedert de Verlichting heeft doorgemaakt. 
21 braillebanden. Boeknummer: 46814. 
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3: Geschiedenis  

Francis Weyns. XVI: de zinderende 16e eeuw: Habsburgers, heksen, ketters & 
oproer in de Lage Landen. De auteur vertelt in tien hoofdstukken het verhaal van 
het succesvolle vorstengeslacht met bekende koningen als Karel V en Filips II, maar 
laat veel ruimte aan het detail, de anekdote en de bredere context met onderwerpen 
als hofcultuur, wetenschap, reformatie, inquisitie, heksenvervolgingen, ziekte en 
dood. 
20 braillebanden. Boeknummer: 17561. 
 
Jolande Van Gorssel. Een splinter in de ziel: oorlogsgeheimen ontrafeld, hoe 
levens voorgoed veranderden door de Bijzondere wet na WO2. Sophie probeert 
te achterhalen of haar grootouders terecht vervolgd zijn voor collaboratie en 
medewerking aan de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dat is 
niet zonder gevaar. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46799. 

4: Gezondheid  

Teun Toebes. VerpleegThuis: wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie. 
Ervaringsverhaal van een verpleger die ging wonen in een verpleeghuis met mensen 
met dementie, waarin hij pleit voor een eerlijker beeldvorming en menswaardiger 
beleid. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46817. 

5: Klimaat  

Bill Gates. Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden: de oplossingen die er al 
zijn en de doorbraken die we nodig hebben. Vertaald uit het Engels. Ruim tien 
jaar lang deed Bill Gates onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de 
klimaatverandering. Samen met experts in de natuurkunde, scheikunde, biologie, 
techniek, politieke wetenschappen en financiën ging hij na wat er moet gebeuren om 
het afglijden van de planeet naar een gegarandeerde milieuramp te stuiten. In dit 
boek legt hij niet alleen uit waarom we de netto uitstoot van broeikasgassen tot nul 
terug moeten brengen, maar geeft hij ook aan wat we moeten doen om dit uiterst 
belangrijke doel te bereiken. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17576. 

6: Kunst en vrije tijd 

Bert Kuizenga. Gewoon André. Geautoriseerde biografie van André van Duin. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46777. 

7: Maatschappij  

Jan Rotmans. Omarm de chaos. Visie op de grote maatschappelijke en 
economische veranderingen in Nederland en op een nieuwe ruimtelijke indeling, en 
hoe daarmee om te gaan. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46815. 
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8: Natuur, planten en dieren  

Marieke Schatteleijn. Natuurzin: ontdek hoe de natuur ons gezonder, 
gelukkiger en creatiever maakt. Aan de hand van negen natuurgebieden in 
Nederland belicht een boswachter de positieve effecten van de natuur op ons 
mensen en geeft diverse tips. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46812. 

9: Opvoeding en onderwijs 

Simone Davies. De Montessori-baby: hoe je je baby omringt met liefde, respect 
en begrip. Vertaald uit het Engels. Tips over hoe je duidelijk en vriendelijk grenzen 
kunt stellen en voor een veilige hechting kunt zorgen. Je leest hoe je het beste met je 
baby kunt praten, en welk speelgoed en interieur de voorkeur hebben.  
19 braillebanden. Boeknummer: 46771. 

10: Psychologie 

Leo Bormans. Hooptimisme: 100 sleutels voor een hoopvol leven. Honderd tips 
om een positieve wending aan je leven te geven. 3 braillebanden. Boeknummer: 
17592. 
 
Werner Bartens. Het geheim van lange liefde: waarom je door een lange relatie 
langer leeft, gezonder en gelukkiger bent. Vertaald uit het Duits. Bespreking van 
de kunst om een relatie langdurig in stand te houden, met tips bij een dreigende 
crisis. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46823. 
 
Diane Ruthgeerts. Geboeid door narcisme: mythe en masker. Narcisme is van 
alle tijden en toch bijzonder eigentijds. De auteur neemt je mee op een zoektocht 
naar de essentie van dit verschijnsel. Toegankelijke informatie en verhalen uit de 
praktijk halen de narcistische dynamiek van achter het masker.  
12 braillebanden. Boeknummer: 17591. 
 
Philip Dröge. Moederstad: Jakarta, een familiegeschiedenis. Een geschiedenis 
van de stad Jakarta, waar de auteur op basis van archiefonderzoek belevenissen 
van zijn voorouders doorheen vlecht en die koppelt aan internationale ontwikkelingen 
als slavernij, crises en oorlogen. 
21 braillebanden. Boeknummer: 46795. 
 
Suze Zijlstra. De voormoeders: een verborgen Nederlands-Indische 
familiegeschiedenis. Een Nederlands-Indische familiegeschiedenis verteld aan de 
hand van de levens van de Euraziatische voormoeders van de schrijfster. 
18 braillebanden. Boeknummer: 46791. 
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11: Religie en spiritualiteit  

Unmani Liza Hyde. De moed om tot leven te komen. Beschrijving, aan de hand 
van de eigen spirituele weg van de auteur, van wat ontwaken is: het ontdekken van 
je ware aard, niet versluierd door identiteiten waarin je houvast zoekt. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46813. 
 
Paul Van der Velde. In de huid van de Boeddha. Inleiding tot het boeddhisme met 
aandacht voor praktijken en voorstellingen, bezien vanuit Aziatische en westerse 
culturen. 20 braillebanden. Boeknummer: 46773. 
 
Willem Van Saint-Thierry. Ziel: monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw. 
Uiteenzetting over monastieke psychologie aan de hand van teksten van drie 
cisterciënzer auteurs uit de 12de eeuw: Willem van Saint-Thierry, Aelred van 
Rievaulx en Isaac van Stella. 
29 braillebanden. Boeknummer: 46774. 
 
Arnold Smeets. Fratelli tutti: handreiking bij de derde encycliek van Paus 
Franciscus: lezen, meedenken en inspireren. Handreiking bij de derde encycliek 
van Paus Franciscus: lezen, meedenken en inspireren. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46775. 

12: Varia  

Claudia De Breij. Amalia. Portret van kroonprinses Amalia van Nederland (2003), 
ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag en wettelijke meerderjarigheid. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46821. 
 


