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Deel 1: ‘Bekentenissen: het aangrijpende verhaal van 
Augustinus' onbekend gebleven liefde’ van Suzanne Wolfe  
 
Citaat uit het zesde boek van de ‘Bekentenissen’ van Augustinus: “De vrouw met wie ik 
samenleefde, was van mijn zijde weggerukt, omdat ze als een beletsel gold voor een 
huwelijk, en op de plek waar mijn hart aan haar had gehangen, was het stukgetrokken en 
verwond en bleef het maar bloeden.”  Zielsveel hielden ze van elkaar, Augustinus van Hippo 
en zijn geliefde. Hij werd een van de belangrijkste kerkvaders van de vroege christelijke kerk, 
zij verdween naamloos in de coulissen van het geschiedenistoneel. Dit is haar verhaal. 
Zeventien is ze als ze Augustinus ontmoet. Zij is de dochter van een arme Noord-Afrikaanse 
mozaïeklegger; hij een veelbelovend student. Toch herkennen ze in elkaar een sprankelende 
levenslust. Ze scherpen zich aan elkaars kwikzilveren verstand, en raken volledig in de ban 
van elkaar. Maar een huwelijk is uitgesloten. De enige mogelijkheid tot een wettige 
verbintenis is dat zij zijn concubine wordt. Monica, de moeder van Augustinus, sluit haar in 
haar hart. Even later wordt een prachtige zoon geboren - hun geluk lijkt compleet. Maar 
gaandeweg merkt ze dat ze een obstakel wordt in de loopbaan van Augustinus. Het wordt 
haar steeds meer duidelijk: zij belemmert zijn glanzende toekomst. Dan besluit ze tot haar 
grootste daad van liefde, die tegelijk het einde van hun geluk betekent. (…) Suzanne Wolfe. 
Bekentenissen: het aangrijpende verhaal van Augustinus' onbekend gebleven  liefde. 13 
braillebanden. Boeknummer: 42646. 

Deel 2: ‘Tien jaar vrijheid: mijn strijd om te overleven buiten de 
kelder’ van Natascha Kampusch 

 “Ik kwam uit een keldergat gekropen en het eerste wat ik zag waren contracten.” Natascha 
Kampusch, de Oostenrijkse vrouw die als kind in maart 1998 ontvoerd werd en acht jaar lang 
misbruikt werd door Wolfgang Priklopil, vierde twee jaar geleden 'tien jaar vrijheid'. Dat is ook 
de titel van haar tweede boek, maar veel valt er niet te vieren. “Toen ik gevangen zat had ik 
één vijand, nu heb ik er duizenden.” ‘Vanaf nu neem ik mijn leven in eigen hand'. Ze dacht 
dat haar bevrijding het begin zou zijn van een heel nieuw leven vol energie en 
mogelijkheden. Maar in plaats daarvan werd ze herhaaldelijk gedwongen om toch weer in 
haar donkere verleden te duiken. Voor het eerst vertelt Natascha Kampusch hoe moeilijk het 
was haar eigen rol in het leven weer te vinden - en waarom ze haar vertrouwen in de 
goedheid van de mens nooit heeft verloren. Op 23 augustus 2006 eindigde een van de 
meest spectaculaire ontvoeringen uit de recente geschiedenis: Natascha Kampusch 
ontsnapte uit de kelder waar ze meer dan acht jaar werd vastgehouden. Hierover schreef ze 
het veelgeprezen boek ‘De diefstal van mijn jeugd’. Tien jaar nadat ze wist te ontkomen geeft 



ze een inkijk in haar leven na de ontsnapping. Ze vertelt over haar ervaringen, zowel bitter 
als mooi, haar dromen en nachtmerries, over het dagelijks leven, haar werk voor diverse 
projecten en haar inzet voor getraumatiseerde jongeren die net als zij het slachtoffer van 
misbruik zijn geweest. Dit alles in de hoop daarmee haar eigen trauma te overwinnen. ‘Tien 
jaar vrijheid’ is een indrukwekkend boek van een moedige vrouw die altijd de kracht heeft 
weten te vinden om het leven in eigen hand te nemen. (…) Natascha Kampusch. Tien jaar 
vrijheid: mijn strijd om te overleven buiten de kelder. 10 braillebanden. Boeknummer: 42480. 
De diefstal van mijn jeugd: acht jaar in handen van mijn ontvoerder. Wanneer Natascha 
Kampusch op 2 maart 1998 op weg naar school door een onbekende man een wit 
bestelbusje in wordt getrokken, denkt ze dat haar laatste uur heeft geslagen. Even later ligt 
het meisje van tien in een deken gewikkeld op een koude keldervloer in een 
eengezinswoning. Om haar heen is het aardedonker, de lucht is bedompt en benauwd. In 
deze gevangenis van amper vijf vierkante meter zal Natascha de komende achtenhalf jaar 
doorbrengen. 13 braillebanden. Boeknummer : 31523 

Deel 3: Romans 
 

1: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 
Vincent Merckx. 
De man die niet schoot. 
Er ontstaat totale ontwrichting in Antwerpen nadat een dader een niet-aanslag pleegt zonder 
te schieten. 
8 braillebanden. Boeknummer: 16987. 
 
E.M. Delafield. 
Dagboek van een provincievrouw. 
Vertaald uit het Engels. De lotgevallen van een jonge vrouw, haar familie en vrienden op het 
platteland van Devon rond 1930. 
9 braillebanden. Boeknummer: 42835. 
 
Christine Frasier. 
Van topchirurg naar plattelandsdokter. 
De mislukte chirurg Martinus Elsenbosch moet het als huisarts zien te rooien op het 
platteland. Daar krijgt hij al snel een bijnaam: Dokter Tinus. 
8 braillebanden. Boeknummer: 42405. 
 

2: Romantische boeken 
 
Kelly Doust. 
Het geheim van de parels. 
Vertaald uit het Engels. Normandië, 1891. De nacht voor ze gaat trouwen met een 
onbekende man versiert een jonge vrouw de kraag van haar trouwjurk met een delicaat 
patroon van kleine pareltjes. Op de achterkant borduurt ze een tekst... Londen, heden. 
Maggie heeft als vrouw, moeder, stiefmoeder en taxateur bij een veilinghuis een druk en 
enerverend leven. In een op het oog waardeloze nalatenschap vindt ze een verkreukelde 
diadeem. Maggie heeft een zwak voor vintage kleding en ziet meteen mogelijkheden om de 
prachtige combinatie van kant en parels als kraag te dragen. Maar het lijkt wel alsof het 
sieraad invloed heeft op haar leven, want plotseling doet ze dingen die ze anders nooit zou 
doen... 
18 braillebanden. Boeknummer: 16958. 
 
Maeve Binchy. 
Tijden veranderen : verhalen vol warmte, liefde en humor. 



Vertaald uit het Engels. Korte verhalen van de Ierse schrijfster (1940-2012). 
21 braillebanden. Boeknummer: 42447. 
 
Jackie Van Laren. 
Vallen : voor je het weet ben je verliefd.... 
Een jonge journaliste wordt verliefd op een rockzanger. 
19 braillebanden. Boeknummer: 42454. 
 

3: Thrillers 
 
Mikaela Bley. 
Donker water. 
Vertaald uit het Zweeds. Misdaadjournalist Ellen Tamm keert vanuit Stockholm terug naar 
haar ouderlijk huis in Sörmland. Ze kan niet langer  vluchten voor haar verleden en voor de 
traumatische herinneringen. Als Ellen langs de snelweg stopt om te tanken, hoort ze dat er 
een lichaam van een zwaar toegetakelde vrouw is gevonden. De inwoners van het dorp zijn 
erg aangedaan door de moord. Ellen besluit zich in de zaak te verdiepen... 
16 braillebanden. Boeknummer: 16920. 
 
Michelle Richmond. 
Het huwelijkspact. 
Vertaald uit het Engels. Een pasgetrouwd koppel krijgt een uitnodiging om deel te nemen 
aan een exclusieve, mysterieuze groep genaamd Het Huwelijkspact. Na een tijdje verandert 
het huwelijk van hun dromen in hun grootste nachtmerrie. 
19 braillebanden. Boeknummer: 16917. 
 
Lulu Taylor. 
De winterkinderen. 
Vertaald uit het Engels. Francesca, die ooit een relatie had met Dan, weet op allerlei 
manieren een plek te verwerven in zijn leven terwijl hij inmiddels getrouwd is met Olivia met 
wie hij een tweeling heeft. 
16 braillebanden. Boeknummer: 16931. 
 

4: Waargebeurd 
 
Yumi Ng. 
Brutazur breekt. 
Een verhaal over verwachtingen en ambities, over zware teleurstellingen en uitzichtloze 
weken. Meer nog dan in 'Brutazur' kijkt Yumi Ng diep in haar ziel en schuwt niets om de lezer 
deel te maken van haar zoektocht. 
9 braillebanden. Boeknummer: 16986. 
 
Jan Van Mersbergen. 
Een echte Vermeer. 
Het verhaal van de opkomst en ondergang van kunstvervalser Han van Meegeren, die leefde 
van 1889 tot 1947, gezien door de ogen van zijn muze Jólanka. 
5 braillebanden. Boeknummer: 42442. 
 
Peter De Lint. 
Dat doet-ie anders nooit! : belevenissen van een dierenarts. 
Verhalen uit de dierenartsenpraktijk van de auteur in Epe (Gelderland) en aan de Costa 
Brava in Spanje, met opvoedkundige, medische en overige informatie m.b.t. huisdieren. 
26 braillebanden. Boeknummer: 42430. 


