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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Roger Van de Velde. De knetterende schedels. De auteur beschrijft zijn 
compagnons de misère in de instellingen waar hij werd geïnterneerd. We ontmoeten 
Daniël, die drie dagen aan een stuk lange sigaretten rookt omdat Prometheus het 
hem zo instrueert, Jules Leroy, die de kat doodt waar hij zoveel van houdt omdat ze 
zijn rosbief opeet, en markies de la Motte, die schuldbekentenissen voor miljarden 
franken uitschrijft. In deze uitgave is ook Recht op antwoord opgenomen, een scherp 
en vlammend pamflet waarin Van de Velde censuur en het interneringsbeleid in 
België aan de kaak stelt. 
Speelduur: 6:00. Boeknummer: 30163. 
 
Tim Foncke. De wegwijzers mogen weg. Een jaar uit het leven van een man, 
verteld via de brieven die hij aan zijn ex-geliefde schrijft. Ingelezen door de auteur. 
Speelduur: 3:51. Boeknummer: 30861. 
 
Irvin D. Yalom. Een kwestie van dood en leven. Vertaald uit het Engels. Dagboek 
waarin de Amerikaanse psychiater en zijn ernstig zieke vrouw om beurten de laatste 
maanden van hun leven samen beschrijven. 
Speelduur: 7:12. Boeknummer: 318387. 
 
Bart Chabot. Hartritme. Bart Chabot blikt terug op zijn leven. 
Speelduur: 16:19. Boeknummer: 318440. 
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2: Biografische romans 

Eve Taylor-Tazelaar. Sabines oorlog: hoe mijn moeder de kampen overleefde. 
Reconstructie van het leven van Sabine Zuur (1918-2012), die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog actief was in het verzet, werd verraden en een verblijf in verschillende 
concentratiekampen overleefde. 
Speelduur: 6:19. Boeknummer: 318438. 

3: Brieven 

Kees 't Hart. De toetssteen: brieven over Vestdijk. De correspondentie van twee 
schrijvers over de door hen beide bewonderde Simon Vestdijk. 
Speelduur: 12:10. Boeknummer: 318447. 

4: Chicklit 

Gillian King. Ik vergeet je niet. Een jonge vrouw krijgt een relatie met de ex van 
haar zus. 
Speelduur: 8:59. Boeknummer: 318383. 
 
Courtney Walsh. Pak mijn hand. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de Harbor 
Pointe-reeks. Een profskiër en de eigenares van een bloemenwinkel worden verliefd, 
maar moeten beiden met hun verleden in het reine zien te komen. 
Speelduur: 13:19. Boeknummer: 318391. 
 
Dani Van Doorn. JP & ik. Twee vrienden gaan een neprelatie aan en belanden in 
ingewikkelde situaties. 
Speelduur: 10:50. Boeknummer: 318426. 

5: Detectives  

Piet Baete. De dood van Anke Hoffman. Deel 1 van de Noodlot-reeks. Voor de 
moord op Anke Hoffman zijn er meerdere mogelijke daders en motieven. 
Speelduur: 7:55. Boeknummer: 30282. 
 
Carla Kovach. Zo'n mooi meisje. Vertaald uit het Engels. Deel 3 van de Gina 
Harte-reeks. Als korte tijd na elkaar twee meisjes die sterk op elkaar lijken worden 
gevonden, de een halfdood, de ander al enkele maanden begraven, vermoedt 
rechercheur Gina Harte dat de zaken met elkaar te maken hebben, maar over de 
mogelijke dader tast ze in het duister. 
Speelduur: 10:16. Boeknummer: 30293. 
 
Christian De Coninck. De Conferentie. Deel 15 van de Stijn Goris-reeks. Als een 
internationale conferentie van ceo's en politieke kopstukken in Brussel wordt 
bedreigd, proberen politiecommissaris Goris en zijn adjudant een aanslag te 
voorkomen. 
Speelduur: 9:34. Boeknummer: 30460. 
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Mario Giordano. Tante Poldi en de Siciliaanse leeuwen. Vertaald uit het Duits. 
Deel 1 van de Tante Poldi-reeks. Als tante Poldi naar Sicilië verhuist en daar van 
haar nieuwe leven probeert te genieten, wordt ze geconfronteerd met een 
vermissingszaak. 
Speelduur: 10:16. Boeknummer: 318471. 

6: Dierenverhalen 

Clare Balding. Dierenhelden: 100 ongelooflijke verhalen: van Bob de straatkat 
tot Barrie, de puppy die een militair hielp om weer gelukkig te worden. Vertaald 
uit het Engels. Honderd ongelofelijke verhalen van Bob de straatkat tot Barrie, de 
puppy die een militair hielp om weer gelukkig te worden. 
Speelduur: 10:30. Boeknummer: 30206. 
 
Makoto Shinkai. Zij en haar kat. Vertaald uit het Japans. Vier katten en hun 
vrouwelijke baasjes beschrijven het dagelijkse leven en wat er zoal op hun pad komt. 
Speelduur: 3:53. Boeknummer: 30299. 

7: Fantasy 

John Ironmonger. De vele levens van Heloise Starchild. Vertaald uit het Engels. 
Elf generaties vrouwen, vanaf 1759 in Frankrijk tot in een toekomstig Engeland in 
2061, delen elkaars herinneringen. 
Speelduur: 9:18. Boeknummer: 30331. 

8: Historische romans 

Ulla Lenze. De drie levens van Josef Klein. Vertaald uit het Duits. Een Duitse 
emigrant in New York raakt in 1939 onvrijwillig betrokken bij spionageactiviteiten van 
de nazi's. 
Speelduur: 8:22. Boeknummer: 318398. 
 
Matthias Rozemond. Amalia: prinses van Oranje. De jonge hofdame Amalia van 
Solms wordt in 1621 na haar aankomst op het stadhouderlijk hof in Den Haag 
deelgenote van een complot om stadhouder Maurits uit de weg te ruimen. 
Speelduur: 16:06. Boeknummer: 318436. 
 
Lars De Brabander. De herovering van New York. Negen jaar nadat Peter 
Stuyvesant de Hollandse kolonie New York aan de Engelsen moest overdragen, 
wordt deze in 1673 weer heroverd door Cornelis Evertsen de Jongste. 
Speelduur: 10:23. Boeknummer: 318461. 

9: Humoristische romans 

Tommie Niessen. Kastanjehove. Een jonge verpleegkundige vertelt zijn ervaringen 
in de zorg. 
Speelduur: 8:15. Boeknummer: 318361. 
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10: Ontwikkelingsromans 

Jennifer Nansubuga Makumbi. De eerste vrouw. Vertaald uit het Engels. Een 
jonge Oegandese vrouw is op zoek naar zichzelf en haar plaats in de wereld en vindt 
haar weg via mythische verhalen van haar grootmoeders. 
Speelduur: 16:50. Boeknummer: 29663. 
 
Lana Lux. Mijn moeder heeft altijd gelijk. Vertaald uit het Duits. Een meisje dat 
met haar knappe moeder vanuit Oekraïne naar Berlijn is gegaan, heeft grote moeite 
om te voldoen aan de hoge eisen die haar moeder aan haar uiterlijk stelt. 
Speelduur: 9:43. Boeknummer: 30130. 
 
Else Boer. Ik wacht hier. Na de verhuizing naar de Veluwe wil de stadse Erin (17, 
ik-persoon) haar eindexamenjaar probleemloos afmaken. Ze sluit vriendschap met 
Alice en ze zijn onafscheidelijk. Maar dan ontdekt ze dat Alice wel erg veel contact 
heeft met een leraar. 
Speelduur: 6:36. Boeknummer: 318401. 

11: Oorlogsromans 

Bert Cornelis. Onze jongens in Frankrijk. Een oorlogsverhaal van drie jonge 
mannen die in mei 1940 als rekruten naar Frankrijk vluchtten. 
Speelduur: 1:44. Boeknummer: 30539. 

12: Poëziebundels 

Peter Verhelst. 2050: gedichten. Dichtbundel met als thema het jaar 2050: hoe zal 
het leven er dan uitzien? 
Speelduur: 2:07. Boeknummer: 30223. 
 
Ann Van Dessel. Als de lucht valt. Als de lucht valt, zijn alle mussen dood, klinkt 
behoorlijk apocalyptisch. Ann Van Dessel zet inderdaad en bij momenten letterlijk de 
wereld op z’n kop. Want de tijd stort in en als er sterren in het gras gloeien lijkt de 
dood dichtbij. Die wordt als een oude vriend in de ogen gekeken. Vers na vers geeft 
de leegte zich bloot. Die blijkt geen angstwekkende diepte maar een levende bron 
van mogelijkheden te zijn. Ingelezen door de auteur. 
Speelduur: 0:55. Boeknummer: 30799. 
 
Jan Vanriet. Pizza en de Dood: gedichten uit de quarantaine. Gedichten over de 
stemming in de samenleving tijdens de coronapandemie. 
Speelduur: 1:49. Boeknummer: 318420. 

13: Reisverhalen 

Sophy Roberts. De verdwenen piano's van Siberië. Vertaald uit het Engels. 
Beschrijving van de cultuurgeschiedenis van Siberië door een Britse reisjournalist 
aan de hand van een zoektocht naar een verdwenen piano.  
Speelduur: 11:18. Boeknummer: 30034. 
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Dean Nicholson. Nala's wereld: een kat, haar onwaarschijnlijke redder en hun 
fietstocht rond de wereld. Vertaald uit het Engels. Verslag van de omzwervingen 
van een Schotse wereldreiziger op de fiets en zijn medereiziger, een door hem in 
Bosnie gevonden jong poesje.  
Speelduur: 11:32. Boeknummer: 30543. 
 
Per J. Andersson. Waar olifanten dansen: een reis door India bomvol 
verrassende verhalen en ontmoetingen. Vertaald uit het Zweeds. Verslag van een 
journalistieke reis door India, waarbij allerlei facetten zoals het er nu aan toe gaat in 
historisch perspectief worden geplaatst. 
Speelduur: 11:03. Boeknummer: 30692. 
 
Arthur Van Amerongen. Saudades: op zoek naar het paradijs in Portugal. 
Bundel met verhalen en columns, voornamelijk over verlaten stations en vergeten 
spoorwegen in Portugal, niet alleen van de auteur, maar ook van een zestal 
vrienden. 
Speelduur: 8:28. Boeknummer: 318469. 

14: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Bryan Washington. Aandenken. Vertaald uit het Engels. Tussen een Japanse-
Amerikaan en een Afro-Afrikaan klikt het, maar als ze enige tijd samen wonen lijkt 
hun relatie in te zakken. 
Speelduur: 8:17. Boeknummer: 318371. 
 
Dries Muus. De afwijking. Een jong voetbaltalent wordt na een bepaalde 
gebeurtenis mikpunt van treiterijen, op school en in het veld. 
Speelduur: 6:14. Boeknummer: 318465. 
 
Walter Van den Broeck. Crossroads. Beschrijving van de twintigste-eeuwse 
ontwikkeling van het Vlaamse stadje Olen, toegespitst op het leven van twee zussen, 
een schooljuffrouw en een uitbaatster van het lokale café, beiden ongetrouwd en tot 
hun dood samenlevend in het ouderlijk huis. 
Speelduur: 3:15. Boeknummer: 30024. 
 
Lieve Van Weddingen. Roofdier. De wereld van Alice stort in als ze erachter komt 
dat haar man haar al jaren heeft bedrogen met andere vrouwen; desondanks 
probeert ze overeind te krabbelen en haar zelfvertrouwen terug te vinden. 
Speelduur: 5:45. Boeknummer: 30268. 
 
Élisabeth Filhol. Storegga. Vertaald uit het Frans. Na twintig jaar kruisen de wegen 
weer van een man uit de olie-industrie en een vrouw die ecologisch onderzoek doet. 
Speelduur: 8:41. Boeknummer: 30273. 
 
Anthony Palaia. Ranke kuiten. Een man, die een zielloos bestaan leidt, beraamt 
samen met een collega een overval op de brandkast van zijn werkgever. 
Speelduur: 6:47. Boeknummer: 30294. 
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Natasha Brown. Bijeen. Vertaald uit het Engels. Een jonge, zwarte vrouw 
onderzoekt wat het haar heeft gekost om een schijnbaar perfect leven te kunnen 
leiden. 
Speelduur: 2:42. Boeknummer: 30322. 
 
Robert Walser. De bediende. Vertaald uit het Duits. De bediende van een Zwitserse 
industrieel maakt de neergang mee van diens gezin en daarmee van de burgerlijke 
moraal waarin ook hijzelf geborgenheid dacht te vinden. 
Speelduur: 9:05. Boeknummer: 30336. 
 
Koen Peeters. De minzamen. Een man ontmoet een reeks uiteenlopende 
personages die het leven van zijn oud-professor hebben doorkruist en die allen het 
label 'minzaam' dragen. 
Speelduur: 9:42. Boeknummer: 30619. 
 
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. Ingelezen door de auteur. 
Speelduur: 10:26. Boeknummer: 30673. 
 
Maarten Inghels. Het mirakel van België. Als de auteur kennismaakt met de 
Belgische meesteroplichter Paul Van Haut, laat deze hem niet meer los. 
Speelduur: 12:02. Boeknummer: 30718. 
 

Pauline De Bok. De poel: de biotoop om de koeienstal verschraalt en verdort en 
ik zoek er naar nieuw leven. Verhalen over het leven van de auteur op en rond haar 
verbouwde boerderij in Mecklenburg in het noordoosten van Duitsland, waar ze elk 
jaar een aantal maanden doorbrengt, het verval van het ecosysteem en wat ze 
daaraan probeert te doen. 
Speelduur: 11:38. Boeknummer: 30797. 
 
Peter Lenssen. Genoeg geweest: de zelfmoordbestanden. Een medewerker van 
de Inlichtingendienst, die zich bezighoudt met het afluisteren van mensen en filmpjes 
op sociale media volgt, komt erachter dat zijn werk een desastreus effect heeft op 
hemzelf en zijn naasten. 
Speelduur: 7:39. Boeknummer: 318376. 
 
Yolanda Entius. Niet ik. Een meisje gaat op kamers wonen, gaat naar de 
toneelschool en valt voor een oudere man; later is dat de basis voor de roman die ze 
schrijft. 
Speelduur: 6:17. Boeknummer: 318392. 
 
Sophie Green. De zwemclub van Shelly Bay. Vertaald uit het Engels. Tussen vier 
vrouwen van verschillende leeftijd en achtergrond, die elkaar ontmoeten bij een 
dagelijkse duik, ontstaat een hechte vriendschap. 
Speelduur: 15:34. Boeknummer: 318422. 
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T. Coraghessan Boyle. Praat met mij. Vertaald uit het Engels. Een studente gaat 
werken als verzorger van een chimpansee die gebarentaal heeft geleerd van een 
jonge wetenschapper: als het dier aan hun gezag dreigt te worden onttrokken, neemt 
ze het mee op een reis door Amerika. 
Speelduur: 11:52. Boeknummer: 318430. 
 
Charlotte McConaghy. Vlucht. Vertaald uit het Engels. Een ornithologe, die een 
mysterieus geheim met zich meedraagt, volgt trekvogels. 
Speelduur: 10:48. Boeknummer: 318446. 
 
Franca Treur. De golf. Schrijver Bruna woont met zijn vrouw, docente letterkunde, 
en zijn zoontje op een boot, omdat hij zo bij stijging van de zeespiegel kan overleven, 
maar hij wordt ingehaald door een andere ramp: de coronapandemie. 
Speelduur: 1:42. Boeknummer: 318454. 
 
Ingrid De Vries. Schijnvrucht. Een oude vrouw kijkt terug op haar leven en liefde.  
Speelduur: 8:37. Boeknummer: 318467. 

15: Romantische boeken 

Robyn Carr. Een nieuwe start. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de Thunder 
Point-reeks. Nadat een man een nieuwe liefde heeft gevonden, duikt zijn ex op om 
een rol in het leven van hun kinderen op te eisen. 
Speelduur: 11:52. Boeknummer: 29740. 
 
Ria Maes. Hartverwarmende momenten. Deel 2 van de Lisa-reeks. Publicatie 
n.a.v. de VTM-serie Lisa. Lisa wil een herdenkingsmoment organiseren voor de 
overleden vader van Katja, maar dat wordt niet in dank afgenomen. Het klikt 
onmiddellijk tussen Pilar, de nieuwe jobstudente in 'Keetal', en Lisa. Lisa durft voor 
het eerst te solliciteren voor een vakantiejob bij een reclamebureau. 
Speelduur: 5:05. Boeknummer: 30131. 
 
Nora Roberts. Het lied van de getijden. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de 
Chesapeake Bay-saga. Een verlegen jongen met een passie voor boten en de zee 
moet zijn verleden verwerken voordat hij van een vrouw kan houden.  
Speelduur: 12:03. Boeknummer: 30297. 
 
Nora Roberts. De roep van de haven. Vertaald uit het Engels. Deel 3 van de 
Chesapeake Bay-saga. Als drie broers na de dood van hun vader de zorg voor een 
10-jarige jongen op zich nemen, stuiten ze op onverklaarbare gebeurtenissen. 
Speelduur: 11:09. Boeknummer: 30219. 
 
Suzanne Allain. Miss Lattimore's brief. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw 
probeert een man te vinden in de Londense society van de 19e eeuw. 
Speelduur: 6:59. Boeknummer: 30319. 
 
Suzanne Allain. Mr Malcolms lijst. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw in het 
Victoriaanse tijdperk moet bewijzen waardig te zijn om te trouwen maar gaat ze daar 
wel in mee? 
Speelduur: 6:15. Boeknummer: 30320. 
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Åsa Hellberg. De dochters van Hotel Flanagans. Vertaald uit het Zweeds. Deel 2 
van de reeks ‘Hotel Flanagans’. De twee vriendinnen Emma en Elinor runnen het 
glamoureuze hotel, maar betalen daarvoor een hoge prijs. 
Speelduur: 10:09. Boeknummer: 30717. 
 
Kristen Heitzmann. Een regenboog in de duisternis. Vertaald uit het Engels. Deel 
4 van de reeks ‘Het land van de gouden rivieren’. In het Amerika van 1876 moet een 
jonge moeder na het overlijden van haar man en het vertrek van de voorman de 
verantwoordelijkheid voor de ranch op zich nemen.  
Speelduur: 16:43. Boeknummer: 318411. 
 
Nicholas Sparks. Het laatste lied. Vertaald uit het Engels. Een 17-jarig meisje 
brengt zeer tegen haar zin in samen met haar broertje een zomer door bij haar vader, 
met wie ze sinds de scheiding van haar ouders drie jaar geleden geen woord meer 
heeft gewisseld.  
Speelduur: 14:32. Boeknummer: 318415. 
 
Brenna Aubrey. Op elk moment. Vertaald uit het Engels. Deel 5 van de reeks 
‘Gaming the system’. Een 22-jarige vrouw krijgt te maken met een zwangerschap en 
kanker en de onzekerheid of ze kan rekenen op steun van haar grote liefde. 
Speelduur: 12:54. Boeknummer: 318425. 
 
Jacodine Van de Velde. Zwarte koffie, macchiato en takkenthee. Een jonge 
moeder van twee kinderen belandt na een breuk met haar echtgenoot in een 
rollercoaster van emoties. 
Speelduur: 6:57. Boeknummer: 318453. 

16: Schelmenromans 

Marnix Peeters. De jacht op Ursula Graurock. Een groep mensen die 
ogenschijnlijk niets met elkaar heeft, gaat op zoek naar een CEO in Beieren. 
Speelduur: 4:15. Boeknummer: 30620. 

17: Sciencefiction  

Robert Bridgeman. 2044: het mysterie van de vijfde dimensie. De mensheid gaat 
door een ontwikkelingsproces, dat twee kanten op kan gaan: leven in vrijheid of 
onderdrukking. Sinds 2020 leeft de mens in een matrix van onderdrukking 
Speelduur: 15:11. Boeknummer: 318432. 

18: Sociale literatuur 

Stijn Streuvels. De blijde dag. Na een heerlijke familiedag in de echte wereld keert 
een weesmeisje terug in het weeshuis dat wordt bestierd door een kille moeder-
overste. 
Speelduur: 4:40. Boeknummer: 30162. 
 
Stijn Streuvels. Langs de wegen. Een eenvoudige Westvlaamse paardenknecht 
keert na jaren van hard werken terug naar zijn geboortedorpje. 
Speelduur: 7:01. Boeknummer: 30221. 
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19: Streek- en familieromans  

Clare Marchant. De geheimen van Saffron Hall. Vertaald uit het Engels. Om het 
verdriet om haar doodgeboren kind te verwerken, woont een jonge vrouw tijdelijk bij 
haar opa in zijn landhuis; hier ontdekt zij een boek van een vrouw die rond 1538 in 
het huis woonde. 
Speelduur: 11:13. Boeknummer: 29742. 
 
Karen Kingsbury. Iemand zoals jij. Vertaald uit het Engels. Zijdelings onderdeel 
van de reeks over de familie Baxter maar kan ook los gelezen worden. Als de 
vriendin van een jongeman verongelukt en hij te horen krijgt dat ze een zus heeft als 
gevolg van embryoadoptie, gaat hij naar haar op zoek. 
Speelduur: 9:33. Boeknummer: 318357. 
 
Anne Van der Valk. Bloemen in de winter. Een jonge vrouw besluit haar leven om 
te gooien en verhuist naar Friesland, maar diverse gebeurtenissen doen haar 
twijfelen of ze wel de juiste keuze heeft gemaakt. 
Speelduur: 8:31. Boeknummer: 318408. 
 
Erica James. Brieven van vroeger. Vertaald uit het Engels. Drie vrouwen in een 
dorp in het Engelse Suffolk, die nog levendige herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog hebben, ontvangen in 1962 brieven waarin geheimen worden onthuld. 
Speelduur: 17:29. Boeknummer: 318456. 

20: Thrillers  

Alex Pavesi. Het achtste boek. Vertaald uit het Engels. Een redactrice bezoekt een 
teruggetrokken levende schrijver om een heruitgave te bespreken van een door hem 
lang geleden geschreven bundel misdaadverhalen.  
Speelduur: 12:22. Boeknummer: 29732. 
 
Sandrone Dazieri. Dood de koning. Vertaald uit het Italiaans. De nog van haar 
verwondingen herstellende ex-rechercheur Colomba Caselli voelt zich gedwongen 
jacht te maken op een moordenaar als de politie haar visie op enkele moorden niet 
deelt.  
Speelduur: 12:15. Boeknummer: 30123. 
 
Steph Mullin. De stamboom. Vertaald uit het Engels. Nadat een vrouw haar DNA 
heeft laten testen, komt ze tot de ontdekking dat er een seriemoordenaar in haar 
familie zit. 
Speelduur: 11:07. Boeknummer: 30275. 
 
Rudy Morren. Verdronken land. Hoofdinspecteur Mortier onderzoekt de moord op 
een gewezen minister. 
Speelduur: 14:00. Boeknummer: 30670. 
 
 
 
 



11 
 

Stef Peeters. 4 bar. Bekroond met de Fred Braeckman award voor beste debuut, 
2021. Als een maffiabaas een partij cocaïne van concurrenten wil stelen en daartoe 
twee zeilers dwingt de buit op te halen, krijgt hij te maken met ex-legionairs van het 
Vreemdelingenlegioen. 
Speelduur: 9:28. Boeknummer: 30671. 
 
Rebecca Fleet. Al jouw leugens. Vertaald uit het Engels. Een brand in zijn woning 
waarbij zijn dochter gewond raakt, zet het tot dan toe zo veilige leven van een man 
met zijn nieuwe vrouw op zijn kop. 
Speelduur: 11:48. Boeknummer: 318379. 
 
Robert Fabbri. De drie paradijzen. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de reeks 
‘Alexanders erfenis’. Na zijn plotselinge dood gaat de opvolging van Alexander de 
Grote gepaard met intriges en onderzoek naar de toedracht van zijn overlijden.. 
Speelduur: 15:07. Boeknummer: 318381. 
 
Ingrid Oonincx. Verdwenen. Als een onderzoeksjournaliste heeft ontdekt dat haar 
vader is omgekomen bij een scheepsramp waarbij de toedracht niet bekend is, gaat 
zij op onderzoek uit. 
Speelduur: 8:06. Boeknummer: 318402. 
 
Heleen Smit. In de knel. Na een verontrustend telefoontje van haar oma, keert een 
jonge vrouw vanuit Amsterdam terug naar haar geboorteplaats in de Achterhoek, 
waar ze een verwaarloosde boerderij aantreft en er zaken gebeuren die het daglicht 
niet verdragen.  
Speelduur: 8:16. Boeknummer: 318437. 
 
Ronald Van den Broek. Fantoomzoon. Een in Maastricht gedetacheerde 
rechercheur uit Amsterdam onderzoekt drie moorden die geen enkel verband met 
elkaar lijken te hebben. 
Speelduur: 10:40. Boeknummer: 318462. 
 
Anita Terpstra. Het huis van berouw. Een jonge vrouw ziet er op het laatste 
moment vanaf te trouwen. 
Speelduur: 12:03. Boeknummer: 318470. 
 
Katrine Engberg. Dodenmasker. Vertaald uit het Deens. Deel 3 van de Bureau 
Kopenhagen-reeks. Als Jeppe Kørner en Anette Werner de verdwijning van een 15-
jarige jongen onderzoeken, stuiten ze na enkele dagen op het dode lichaam van een 
van zijn docenten. 
Speelduur: 11:59. Boeknummer: 318474. 

21: Utopische / dystopische romans 

Rumaan Alam. Laat de wereld achter. Vertaald uit het Engels. De rustige vakantie 
van een gezin wordt verstoord door een stel van in de zestig op de vlucht voor een 
ramp. 
Speelduur: 7:30. Boeknummer: 318409. 
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Ellen De Bruin. Kraaien in het paradijs. Een vrouw leeft op een eiland waar geen 
toeristen meer komen en ook steeds meer dieren- en plantensoorten verdwijnen 
Speelduur: 7:50. Boeknummer: 318433. 

22: Verhalen  

Eduardo Halfon. De Poolse bokser. Vertaald uit het Spaans. Met elkaar verweven 
verhalen waarin het alter ego van de schrijver zijn hybridische leven en identiteit en 
die van de mensen uit zijn directe omgeving op speelse wijze onderzoekt. 
Speelduur: 9:55. Boeknummer: 30689. 
 
Sander Kollaard. De laatste dag van de koning: verhalen, essays en ander 
werk. Bundeling van twee eerder gepubliceerde verhalenbundels en enkele essays 
van de Libris Prijs-winnaar. 
Speelduur: 13:24. Boeknummer: 318435. 
 
Hanna Bervoets. Een modern verlangen. Veertien verhalen waarin allerlei 
aspecten van menselijke relaties belicht worden. 
Speelduur: 7:57. Boeknummer: 318455. 

23: Waargebeurd  

Catherine Verguts. Kraanvogel, vlieg: afscheid van een kind. De ervaring van de 
auteur, moeder van de negenjarige Sander over het verlies van haar kind door 
kanker. In een aantal herkenbare verhalen vertelt de schrijfster over de 
gebeurtenissen en de emoties waar zij en haar gezin door heen gaan.  
Speelduur: 3:26. Boeknummer: 30335. 
 
Elly Van Driel. Hello Honey, are you there?: in de ban van een scammer. Tijdens 
een reis door Zuid-Amerika komt een weduwe in contact met een aardige en 
aantrekkelijke man maar ze twijfelt aan zijn oprechtheid. 
Speelduur: 9:52. Boeknummer: 318463. 

24: Zedenschetsen  

Jane Austen. Overreding en overtuiging. Vertaald uit het Engels. Als een vrouw in 
het 19e eeuwse Engeland na vele jaren haar vroegere verloofde weer ontmoet, 
blijken beider gevoelens onveranderd. 
Speelduur: 9:50. Boeknummer: 30149. 

25: Boeken voor jongvolwassenen 

Lotte Van den Noort. Unsinkable. Katharina (18) wil heel graag in Amerika een 
nieuw leven beginnen. Als ze als kamermeisje kan werken aan boord van de Titanic, 
twijfelt ze geen moment. Maar haar broer Colin, die heeft meegewerkt aan het 
ontwerp van het schip, waarschuwt haar dat het schip gedoemd is om te zinken. 
Speelduur: 9:13. Boeknummer: 318458. 
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Kristina Forest. Dreaming of the boy next door: een onvergetelijke roadtrip die 
alles zal veranderen... Vertaald uit het Engels. Chloe (17) wil auditie doen voor de 
balletacademie in New York, maar haar moeder verbiedt dit. Ze besluit toch te gaan 
in de voorjaarsvakantie. Dan dreigt haar knappe maar onmogelijke buurjongen Eli 
haar te verraden als ze hem niet meeneemt. 
Speelduur: 6:38. Boeknummer: 30210. 
 
Ciara Smyth. De falling in love montage. Vertaald uit het Engels. Soairse (17) 
heeft zin in een wilde zomervakantie voordat ze naar de universiteit gaat. Het was 
een rotjaar omdat haar moeder vanwege jongdementie is opgenomen, haar vader wil 
hertrouwen en ze is gedumpt door haar vriendin. Ze heeft helemaal geen behoefte 
aan een nieuwe relatie. Maar dan ontmoet ze Ruby.  
Speelduur: 9:50. Boeknummer: 318450. 
 
Holly Black. Water. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Faerie-trilogie. Als Kaye 
het leven redt van een zwaargewonde Faerieridder, vragen ook haar vroegere 
Faerievrienden haar om hulp. Ze ontdekt dat ze niet is wie ze altijd dacht. Ze loopt 
groot risico als ze hun hulp biedt. 
Speelduur: 8:11. Boeknummer: 30286. 
 
H.P. Janssens. Vrijbuiters. Deel 2 van de reeks ‘De kronieken van goud & bloed’. 
Italië, 1572. Adrienne wordt als ze veertien jaar is uitgehuwelijkt, maar vlucht hiervoor 
weg. Vasco Montalbán zelf is inmiddels lijfarts van prins Orsini. Toch is de 
meedogenloze bisschop Stephanus Sforza de twee niet vergeten. 
Speelduur: 22:58. Boeknummer: 29476. 
 
Angie Thomas. De roos uit het beton. Vertaald uit het Engels. Prequel op ‘The 
hate u give’. Maverick Carter, ofwel Mav (17), wordt vader en stopt met drugs dealen 
voor de gang. Mav werkt hard, heeft moeite met school en is doodop door het zorgen 
voor zijn kind. De moord op een King Lord zorgt voor onrust, verdriet en wraakzucht. 
Speelduur: 9:07. Boeknummer: 30000. 
 
Parham Rahimzadeh. Arab. Een jongen, die als baby vanuit Iran naar Nederland is 
gekomen, wordt tussen twee werelden heen en weer geslingerd. 
Speelduur: 7:59. Boeknummer: 318400. 
 
Astrid Sy. Noem geen namen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog komt een groep 
studenten in verzet tegen de deportatie van Joden vanuit de Amsterdamse Joodse 
Schouwburg. Kaat en Rosie smokkelen met hulp van kinderverzorgster Josephine 
veel Joodse kinderen uit de crèche ertegenover om ze te laten onderduiken. 
Speelduur: 13:03. Boeknummer: 318431. 
 
Pamela Sharon. Wie ik gisteren was. Yara (17) krijgt de diagnose CVS (Chronisch 
Vermoeidheidssydroom). Ze vlucht in de game Evol, een virtuele wereld waarin je 
zelf de hoofdrol speelt. Maar wil ze nog terugkeren naar de echte wereld? Dan 
ontmoet ze Finn, een jongen van school. 
Speelduur: 9:17. Boeknummer: 318459. 
 
Lara Reims. Lucht. Romi (bijna 15) woont in een kleine kolonie op Mars, waar ze 
werd geboren uit een klompje cellen afkomstig uit een laboratorium. Ze wil dolgraag 
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in contact komen met de aarde. Dan lukt het haar om telepathisch in contact te 
komen met Ciro, die op aarde woont. Maar dat heeft grote gevolgen. 
Speelduur: 9:54. Boeknummer: 318406. 
 
Eva Linden. Weerwolven van Waraine. Negen jongeren belanden bij toeval in 
hetzelfde vakantiehuis aan de Franse kust. Een spelletje ‘Weerwolven van 
Wakkerdam’ loopt uit op een levensgevaarlijke nachtmerrie. Wie kunnen ze 
vertrouwen? En wie is de weerwolf? 
Speelduur: 8:00. Boeknummer: 30213. 
 
Stefan Sottiaux. 2031: het einde van België? Een tienermeisje gaat in opdracht 
van haar overleden vader, samen met diens assistent, op zoek naar een geheim 
document uit 1830 over de oprichting van de Belgische staat, maar er blijken kapers 
op de kust te zijn. 
Speelduur: 10:39. Boeknummer: 31009. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie  

Vic Thiefs. Undercover: bekentenissen van een man in de schaduw. Ervaringen 
van de gewezen Vlaamse undercoveragent Vic Thiefs, tijdens infiltratie bij 
drugsbarons. Speelduur: 4:32. Boeknummer: 30301. 

2: Economie  

Mariana Mazzucato. Moonshot: grootse missies voor de hervorming van het 
kapitalisme. Vertaald uit het Engels. Visie op de aanpak van de actuele, wereldwijde 
problemen en de herinrichting van het kapitalistische stelsel. 
Speelduur: 8:12. Boeknummer: 30214. 
 
Tim Jackson. Welvaart zonder groei: economie voor een eindige planeet. 
Macro-economische visie op een toekomst waarin welvaart niet hoeft samen te 
hangen met economische groei. 
Speelduur: 7:53. Boeknummer: 30212. 

3: Eten en drinken 

Sandra Bekkari. Fast food: 80 snelle recepten. Lekkere en gezonde maaltijden die 
je in maximaal 30 minuten op tafel kan toveren. 
Speelduur: 3:28. Boeknummer: 30150. 
 
Fajah Lourens. Killerbody lifestyle: gelukkig en slank in 12 weken. Herziene 
editie van ‘Killerbody dieet: slank in 12 weken’. Praktisch fitnessboek over lichaam en 
geest, voeding en training, met daarnaast aandacht voor onderliggende thema's als 
je goed voelen, zelfliefde en de kracht van je gedachten. 
Speelduur: 7:53. Boeknummer: 318377. 
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4: Exacte wetenschappen 

Margriet Van der Heijden. Denken is verrukkelijk: het leven van Tatiana 
Afanassjewa en Paul Ehrenfest. Dubbelbiografie van twee natuurwetenschappers 
die ook getrouwd waren en zich aan het begin van de 20ste eeuw in Leiden 
omringden door vele andere wetenschappers.  
Speelduur: 19:26. Boeknummer: 318367. 

5: Filosofie  

Averroës. Geloof en wetenschap in de islam: Averroës' Het beslissende woord. 
Vertaald uit het Arabisch. Pleidooi van de 12e-eeuwse Spaans-Arabische wijsgeer 
voor een innige verbondenheid van geloof en verstand.  
Speelduur: 2:41. Boeknummer: 30258. 

6: Geschiedenis  

Caroline De Gruyter. Beter wordt het niet: een reis door het Habsburgse Rijk en 
de Europese Unie. Journalistieke vergelijking tijdens een reis door de Europese 
Unie met het Habsburgse rijk zoals dat tot aan de Eerste Wereldoorlog bestond. 
Speelduur: 8:23. Boeknummer: 318439. 
 
Alban Van Der Straten. Piraten van de Noordzee: een verborgen geschiedenis 
van Brest tot Bergen. Geschiedenis van de piraterij en de kaapvaart op de 
Noordzee en omliggende zeeën, vanaf de eerste eeuw tot en met 1814. 
Speelduur: 11:27. Boeknummer: 31006. 
 
Dirk J. Tang. Slavernij: een geschiedenis. Geschiedenis van de slavernij en de 
slavenhandel en de denkbeelden daarover vanaf de oudheid tot de afschaffing in de 
negentiende eeuw, waarbij de nadruk ligt op het Nederlandse aandeel hierin. 
Speelduur: 8:35. Boeknummer: 318419. 
 
Judy Batalion. Dochters van het daglicht: het vergeten verhaal van de joodse 
gettomeisjes die in opstand kwamen tegen de nazi's. Vertaald uit het Engels. 
Dochters van het daglicht is het indrukwekkende verhaal over een koppel joodse 
meiden uit het getto die zo hun eigen methoden hadden om het op te nemen tegen 
de nazi’s. 
Speelduur: 20:30. Boeknummer: 318395. 
 
Andrew Morton. Elizabeth & Margaret: achter de gesloten deuren van 
Buckingham Palace. Vertaald uit het Engels. Beschrijving van de hechte band 
tussen de Britse koningin Elizabeth II (1926) en haar enige, jongere zus Margaret 
(1930). 
Speelduur: 12:14. Boeknummer: 30135. 
 
Heike B. Görtemaker. Hitlers hofhouding: de intieme kring tijdens het Derde 
Rijk en daarna. Vertaald uit het Duits. Studie naar de vertrouwelingen waarmee 
Adolf Hitler (1889-1945) zich omringde. 
Speelduur: 14:14. Boeknummer: 30261. 
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7: Gezondheid  

Pieter Vancamp. Wat doet dat met je lichaam?: alcohol, slaaptekort, uitdroging, 
straling, bacterie, hitte, zonlicht, virus, honger. Belgische bioloog beschrijft hoe 
het lichaam de strijd aangaat met allerlei omstandigheden die van buitenaf komen. 
Speelduur: 8:42. Boeknummer: 30018. 
 
Lieven Danneels. De rug: een gezonde kijk op rugpijn. Professor Lieven 
Danneels wil met dit boek de mensen helpen om rugpijn dragelijker te maken. Maar 
hij wil ze ook op weg helpen naar een leven met minder of zelfs zonder rugpijn. Dit 
aan de hand van tips of door hen bij de juiste zorgverlener te brengen. 
Speelduur: 5:18. Boeknummer: 30208. 
  
Renate Breuer. De averechtsheid van de dingen: achter iedere burn-out schuilt 
een verhaal. Persoonlijk verhaal over het ziekteproces van een jonge vrouw. 
Speelduur: 8:48. Boeknummer: 29886. 
 
Anthony William. Thyroid healing: de waarheid achter de ziekte van Hashimoto, 
de ziekte van Graves, slapeloosheid, trage schildklierwerking, 
schildklierknobbels & het Epstein-Barrvirus. Vertaald uit het Engels. Visie op de 
oorzaken van schildklieraandoeningen en een programma om in negentig dagen 
schildklieraandoeningen te behandelen met voeding, supplementen, kruiden en 
helende technieken. 
Speelduur: 14:19. Boeknummer: 31007. 
 
Rudy Van Giel. Kankeren: een arts wordt patiënt. Huisarts Rudy Van Giel krijgt 
net op het moment dat hij met pensioen gaat, te horen dat hij prostaatkanker heeft. 
Een arts wordt plots patiënt. Geen uniek gegeven, maar het boek dat uit deze 
ervaringen voortspruit, is wél uniek. Hij beschrijft op een onnavolgbare manier en met 
veel humor de absurde situaties waarin hij dan terechtkomt. En vooral: op een 
ontwapenende manier doorbreekt hij een sterk taboe. 
Speelduur: 5:00. Boeknummer: 30303. 
 
Caroline Reeders. U mag even plaatsnemen. Autobiografisch relaas van een 
vrouw met borstkanker over haar behandeling. 
Speelduur: 2:57. Boeknummer: 318492. 
 
Shannon Blezer. Mijn eetstoornis en ik: (af)vallen en opstaan. Shannon Blezer 
(1993) vertelt over haar strijd met een eetstoornis (anorexia nervosa). Ze werd 
opgenomen in een kliniek en kreeg therapie. Met fragmenten uit haar dagboek en 
ervaringen van haar vrienden en familieleden.  
Speelduur: 7:58. Boeknummer: 318481. 
 
Inger Boxsem. Naar omstandigheden nogal slecht: een verhaal over burn-out 
en depressie. Autobiografie van een vrouw met een langdurige depressie en burn-
out. 
Speelduur: 11:13. Boeknummer: 318399. 
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Angelique Vandewinkel. Mooi ouder worden. Informatie over 
schoonheidsverzorging voor vrouwen van boven de veertig en mogelijkheden voor 
verschillende populaire cosmetische ingrepen. 
Speelduur: 3:51. Boeknummer: 30019.  

8: Informatica 

Victor Peters. Effectief thuiswerken en online vergaderen. Leer slim en effectief 
werken met Teams, Zoom, Meet en nog veel meer. 
Speelduur: 4:32. Boeknummer: 318366. 

9: Landen, volkeren en reizen 

Mart Smeets. O Canada. Persoonlijke verslagen van de Nederlandse sportjournalist 
van zijn reizen door Canada, waarin hij uiteenlopende facetten van de Canadese 
samenleving beschrijft. Speelduur: 13:58. Boeknummer: 318441. 
 
Freek Vossenaar. Kijken in de ziel van Japan. Japan streeft naar een nieuw 
tijdperk, maar worstelt met het verleden. Beschrijving van het conflict tussen 
traditionele isolatie en moderne openheid. Speelduur: 11:56. Boeknummer: 318477. 
 
Francine Postma. Onderweg: alleen over het St. Olavspad. Reisverslag van een 
580 km lange wandeltocht over het St. Olavspad, de pelgrimsroute dwars door 
Zweden en Noorwegen. 
Speelduur: 6:22. Boeknummer: 318423. 

10: Maatschappij  

Johan Norberg. Open: hoe een open wereld ons verder brengt (en waarom we 
dat soms vergeten). Vertaald uit het Engels. Bespreking van de stellingname dat 
een open uitwisseling van goederen, mensen en ideeën onmisbaar zijn voor 
welvaart, creativiteit en kwaliteit van samenleven en van de bedreigingen daarvan. 
Speelduur: 14:03. Boeknummer: 29525. 
 
Reginald Moreels. Dom: pleidooi tegen onwetendheid. In dit boek fileert Réginald 
Moreels een hele rits maatschappelijke thema’s tot op het bot. Mensen laten zich 
volgens hem veel te gemakkelijk in slaap wiegen door oppervlakkige en naïeve 
standpunten. Hij toont zich een wereldburger pur sang, die een broertje dood heeft 
aan elke vorm van nationalisme en populisme. Met zijn grote betrokkenheid op de 
mens, op de dieren, op rechtvaardigheid en gelijkheid, bezit hij een atypisch profiel: 
hij denkt diep na over noodzakelijke structurele veranderingen, maar is evenzeer 
begaan met de concrete mens voor wie hij iets kan doen. 
Speelduur: 5:55. Boeknummer: 29894. 
 
Rik Torfs. Over morgen: mijmeringen voor wie niet van gisteren is: essay. Milde 
politiek-filosofische essays met christendemocratische inslag over actuele thema's in 
de samenleving. 
Speelduur: 5:41. Boeknummer: 30031. 
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Willem Schinkel. Pandemocratie. Pleidooi voor een vernieuwing van de politiek na 
de corona-epidemie.  
Speelduur: 7:49. Boeknummer: 30267. 
 
Mark Eyskens. Een wereldbeving die corona heet. Voormalig premier en 
decennialang hoogleraar economie aan de Universiteit van Leuven, Mark Eyskens, 
vraagt zich af hoe onze wereld eruit zal zien na de pandemie. 
Speelduur: 7:46. Boeknummer: 31008. 
 
Bart Schoovaerts. Een jaar in lockdown: coronaverhalen uit een 
woonzorgcentrum. Inspirerende verhalen over leven en dood, veerkracht en 
levenskunst. Om van te leren. En om na te denken over hoe we omgaan met 
ouderen in de samenleving. 
Speelduur: 4:01. Boeknummer: 29896. 

11: Opvoeding en onderwijs 

Elle De Leeuw. Bij mij zou het niet waar zijn: ik wist perfect hoe ik het zou 
aanpakken... tot ik moeder werd. Een jonge moeder komt terug op al haar 
voornemens nu ze een kindje heeft. 
Speelduur: 4:21. Boeknummer: 30027. 
 
Bruno Vanobbergen. Het kind: (g)een handleiding. Een kind gooit je bestaan 
ondersteboven. Je aarzelt en stelt jezelf in vraag. Kan ik dit wel? Waaraan ben ik 
begonnen? Wat vaststaat, is een onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid tegenover 
de radicaal onbekende die je leven is binnengekomen. In dit boek gaat Bruno 
Vanobbergen, vader van drie kinderen, op zoek naar wat deze verantwoordelijkheid 
betekent.  
Speelduur: 4:29. Boeknummer: 30334. 
 
Adèle Faber. How2talk2kids: effectief communiceren met kinderen. Vertaald uit 
het Engels. Effectief communiceren met kinderen is geschikt voor alle ouders met 
kinderen tussen 2 en 20 jaar en biedt communicatievaardigheden die zorgen voor 
een betere sfeer in huis. En, minstens zo belangrijk: voor meer zelfvertrouwen en 
een positiever zelfbeeld bij kinderen. 
Speelduur: 6:02. Boeknummer: 29229. 

12: Politiek 

Louis Tobback. Dwarsgedachten: in gesprek met Jan Lippens. Louis Tobback 
kent dat politieke realisme door en door. Als vooraanstaand socialistisch politicus 
heeft hij een groot deel van die naoorlogse welvaartsdroom vanaf de eerste rij 
meegemaakt. Zijn kijk op politiek is doordrenkt van geschiedenis. In dit boek vertelt 
hij hoe hij de kantelpunten van de afgelopen decennia heeft beleefd en waarom zijn 
socialistische overtuiging onverkort overeind blijft. 
Speelduur: 7:24. Boeknummer: 31012. 
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Ivan Ollevier. De jaren van chaos: berichten uit Brexitland. Journalistieke 
reportages over de politiek en het dagelijks leven in Groot-Brittannië na het 
referendum over de Brexit in 2016.  
Speelduur: 8:41. Boeknummer: 30216. 

13: Psychologie 

Nele Colle. Je krijgt zoveel meer ja als je nee kan zeggen: over keuzes maken, 
in je leven en op het werk. Leer nee zeggen aan de hand van herkenbare 
voorbeelden en informatie. 
Speelduur: 8:33. Boeknummer: 30288. 
 
Sophie Passmann. Groeipijnen: oh to be young. Vertaald uit het Duits. Een 27-
jarige vrouw probeert te voldoen aan de eisen van zichzelf, haar omgeving en de 
maatschappij. 
Speelduur: 4:25. Boeknummer: 30295. 
 
Robin Norwood. Als hij maar gelukkig is: vrouwen die te veel in de liefde 
investeren. De schrijfster, die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van 
vastgelopen huwelijken, beschrijft in dit boek het patroon van gedachten en 
gevoelens dat vrouwen hebben die te veel in de liefde investeren. 
Speelduur: 11:22. Boeknummer: 30477. 
 
Lore De Vilder. Als het misgaat in je prille zwangerschap. Een bundel vol 
persoonlijke verhalen van vrouwen en mannen die vertellen hoe ontzettend 
ingrijpend een miskraam is.  
Speelduur: 3:41. Boeknummer: 29634. 

14: Religie en spiritualiteit  

Selina O'Grady. In Gods naam: een geschiedenis van religieuze intolerantie. 
Vertaald uit het Engels. Dit boek biedt een overzicht van religieuze tolerantie en 
intolerantie door de eeuwen heen. In de geschiedenis van alle drie de 
monotheïstische godsdiensten – het jodendom, het christendom en de islam – is 
‘vervolging’ een terugkerend thema. Soms zijn de gelovigen de vervolgers, andere 
keren worden ze zelf vervolgd. Selina O’Grady vervlecht al deze geschiedenissen tot 
een bijzonder lezenswaardig verhaal. 
Speelduur: 22:25. Boeknummer: 29621. 
 
Jan Van Ruusbroec. De geestelijke bruiloft. Vertaald uit het Latijn. Vertaling in 
hedendaags Nederlands van het Middelnederlandse mystieke tractaat.  
Speelduur: 6:46. Boeknummer: 30304. 

15: Sport  

Ellen Schouppe. De ultieme overwinning: leer denken als een winnaar. Talent is 
aangeboren, maar hoe zet je de stap van belofte naar winnaar! In ‘De ultieme 
overwinning’ leert topsportpsycholoog Ellen Schouppe hoe je kunt denken als een 
winnaar.  
Speelduur: 7:51. Boeknummer: 30220. 



20 
 

John Van Ierland. Der Rudy: biografie van Rudy Pevenage. Oud-wielrenner en -
ploegleider Rudy Pevenage onthult heel wat over zijn tijd in het peloton en vooral dan 
over de duistere kant ervan: de corruptie en de doping. Pevenage geeft toe dat hij 
zelf doping genomen heeft én dat hij zijn poulain Jan Ullrich ook aan doping 
geholpen heeft. 
Speelduur: 8:02. Boeknummer: 31013. 

Deel 3: Boeken in het Duits 
 
Rosamunde Pilcher. Die Muschelsucher. De dochter van een schilder uit de 
Victoriaanse tijd is in de Tweede Wereldoorlog overhaast getrouwd met een gokker, 
wat de nodige problemen met zich meebrengt. 
Speelduur: 26:30. Boeknummer: 800105. 
 
Utta Danella. Der Sommer des glucklichen narren. Een pas gescheiden, niet zo 
succesvolle schrijver krijgt alle aandacht van zijn ex-echtgenote en twee andere 
vrouwen, hetgeen tot komische situaties leidt. 
Speelduur: 11:00. Boeknummer: 800113. 
 
Utta Danella. Der Mond im See. Een verlofganger keert terug naar het Zwitserse 
dorpje waar hij is opgevoed, maar met de toeristen, die op het voormalige kasteeltje 
logeren, zijn ook geheimzinnige gebeurtenissen en misdaad binnengedrongen. 
Speelduur: 11:09. Boeknummer: 800114. 
 
Utta Danella. Der Kuss des Apollo. Het ontroerende verhaal van een pretentieloze 
jonge vrouw voor wie de kus van een mysterieuze vreemdeling alles verandert ... 
Speelduur: 10:21. Boeknummer: 800115. 

Deel 4: Boeken in het Frans 
 
Maurice Leblanc. L’aiguille creuse. Arsène Lupin, een edelman-oplichter-inbreker 
in het Frankrijk van de 19e eeuw, probeert achter het geheim van de Holle Naald te 
komen, daar waar de eeuwenoude schatten van Frankrijk bewaard worden. 
Speelduur: 7:19. Boeknummer: 800101. 
 
Georges Simenon. Feux rouges. Een Amerikaans echtpaar met 
huwelijksmoeilijkheden komt weer tot elkaar door de vreemde ervaringen die zij 
beiden hadden nadat zij elkaar op een autotocht zijn kwijtgeraakt. 
Speelduur: 4:24. Boeknummer: 800107. 
 
Georges Simenon. Maigret et son mort. Een man tracht aan zijn achtervolgers te 
ontsnappen en vraagt in korte telefonische boodschappen om hulp aan Maigret. 
Speelduur: 4:26. Boeknummer: 800108. 
 
Georges Simenon. La mort de Belle. Als een tienermeisje vermoord wordt 
aangetroffen bij een echtpaar bij wie ze logeerde, wordt juist de man verdacht omdat 
hij zo'n keurig, nette modelburger is. 
Speelduur: 4:51. Boeknummer: 800109. 
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Georges Simenon. Sept petites croix dans un carnet. Op het Parijse hoofdbureau 
wacht de politie met spanning op berichten die een jongen kan doorgeven tijdens 
een angstige tocht door de stad. 
Speelduur: 2:20. Boeknummer: 800110. 
 
Georges Simenon. La veuve Couderc. Een uit de gevangenis ontsnapte jongeman 
gaat werken op de boerderij van een weduwe en wordt ondanks het leeftijdsverschil 
haar minnaar. 
Speelduur: 3:17. Boeknummer: 800111. 
 
Georges Simenon. Maigret chez les flamands. Een Vlaams meisje verzoekt 
Maigret naar haar woonplaats, een Frans-Belgisch grensplaatsje, te komen omdat 
haar broer verdacht wordt van moord.  
Speelduur: 4:00. Boeknummer: 800112. 
 
Georges Simenon. Maigret aux assises. De commissaris moet als getuige in een 
rechtszaak optreden. 
Speelduur: 3:05. Boeknummer: 800116. 
 
Georges Simenon. Maigret chez le coroner. Tijdens een studiereis door de 
Verenigde Staten woont Maigret het vooronderzoek van een moordzaak bij. 
Speelduur: 4:51. Boeknummer: 800117. 
 
Georges Simenon. Le chat. Na de dood van hun beider huisdier voelen twee oude 
mensen slechts haat voor elkaar. 
Speelduur: 5:40. Boeknummer: 800118. 
 
 
 


