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Deel 1: ‘Het geheim van de farao’ van Clive Cussler  
In deze avonturenroman krijgt Kurt Austin te maken met een schrikwekkende vijand, iemand 

die een Egyptisch rijk - machtig en groot als dat van de farao's - wil stichten. Daarvoor heeft 

hij een krachtig wapen in handen, een wapen dat voor de gehele wereldbevolking een 

bedreiging vormt: Zwarte Mist, een plantenextract dat ontdekt is in de Stad der Doden en 

waarvan wordt gezegd dat het doden tot leven kan wekken, door in ruil een levend iemand te 

doden. Om de wereld van de ondergang te redden, moeten Kurt en het NUMA-team het 

opnemen tegen Osiris, heerser van de Egyptische onderwereld. (…) Clive Cussler. Het 

geheim van de farao. 20 braillebanden. Boeknummer: 44042. 

Deel 2: ‘Steeds leuker: schrap de ellende en ontdek de 

korte route naar een leuker leven’ van Jelle Hermus 
Je leven steeds leuker maken, met steeds minder moeite. Dat is waar dit boek, dat vorig jaar 

bekroond werd met de Prijs voor het Beste Spirituele Boek, om draait. Want eindeloos 

ploeteren is prima, maar op de bank zitten met een goed boek, een kop thee en een glimlach 

op je snoet is ook fijn. In dit praktische boek presenteert Jelle Hermus de korte route naar 

een leuker leven. Hij laat zien hoe je - door het zetten van de juiste kleine stappen - je leven 

snel in een opwaartse spiraal kunt brengen. Want we weten vaak niet precies wat we willen 

doen met ons leven, maar we weten wél hoe we ons willen voelen: vrijer, blijer en meer 

voldaan. Als je steeds kleine stappen blijft zetten in de juiste richting, kom je vanzelf waar je 

wilt zijn. Jelle Hermus laat zien hoe je je leven niet alleen leuker maakt, maar tegelijkertijd 

ook je omgeving kunt verrijken. Met een liefdevolle aanpak en de nodige humor. Want alles 

wordt makkelijker als we het leven niet zo serieus nemen. Gebruikmakend van zijn 

broednestmethode (broeden op een leuker leven) breng je in kleine stapjes veranderingen 

aan. Zo bouw je aan drie pijlers in je leven: vrijheid, blijheid en betekenis. Dit bereik je door 

te minimaliseren, te kiezen voor vrijheid boven status, positief te denken, niet te oordelen, 



dankbaar te zijn en je hart te volgen. Allemaal "open deuren' zoals Hermus zelf zegt, maar ze 

kunnen je echt helpen.  Stelregels daarbij zijn bijvoorbeeld: 

Alle verandering begint bij jezelf. 
Maak je leven niet te moeilijk. 
Neem je leven niet te serieus. 
Bundel je energie en richt je op waardevolle dingen. 
Doe wat telt, en doe de rest niet. 
Over honderd jaar is iedereen je vergeten. 

(…) Jelle Hermus. Steeds leuker: schrap de ellende en ontdek de korte route naar een 

leuker leven. 12 braillebanden. Boeknummer: 43508. 

Deel 3: romans 

1: Autobiografische romans 

Kader Abdolah. Het gordijn. Met het Gordijn neemt de schrijver ons mee op een ongewone 

reis naar Dubai waar hij waarschijnlijk voor het laatst zijn "nu demente" moeder ziet. 7 

braillebanden. Boeknummer: 43199. 

Pieter Waterdrinker. Tsjaikovskistraat 40. Beschrijving van wat er gebeurde voor, tijdens en 

na de Russische Oktoberrevolutie in 1917, verpakt in de eigen levensgeschiedenis van de 

auteur. 21 braillebanden. Boeknummer: 43284. 

Mike Boddé. Tril: een audiografie. Toen Boddé merkte dat zijn gehoor achteruitging, voelde 

hij de noodzaak om alle geluiden te beschrijven die op hem de meeste indruk gemaakt 

hebben. 11 braillebanden. Boeknummer: 43291. 

Freek De Jonge. Reikhalzend verlangen. Jeugdjaren van de gevoelige Freek, die leeft in een 

wereld vol tegenstellingen. Tussen zijn redderende, aanwezige moeder en zijn 

zachtmoedige, afwezige vader. 14 braillebanden. Boeknummer: 43372. 

2: Detectives 

Toni Coppers. De genezer: een Liese Meerhout-thriller. Een verzamelaar van middeleeuwse 

manuscripten wordt gruwelijk gemarteld en gedood, waarna commissaris Liese Meerhout en 

haar assistente Michel Masson op zoek naar de dader gaan en in Oxford belanden waar een 

Vlaamse studente spoorloos blijkt verdwenen. 12 braillebanden. Boeknummer: 17180. 

Pieter Aspe. Van In. Episode 1. Pieter Van In is met pensioen, zit duidelijk niet lekker in zijn 

vel en van Hannelore Martens, de kinderen en Guido Versavel is geen spoor... 13 

braillebanden. Boeknummer: 17186. 

Belinda Aebi. Comeback. Vervolg op Ademnood. Profiler Kaya De Regge is samen met haar 

team op zoek naar iemand die verdacht wordt van een dubbele moord maar spoorloos is 

verdwenen, waarschijnlijk met een nieuwe identiteit. 11 braillebanden. Boeknummer: 17190. 

Peter Römer. De Cock en een duivels dilemma. Het is een grijze, druilerige dag, maar De 

Cock laat zijn humeur er niet door verpesten. Aangekomen op de Warmoesstraat kan hij 

meteen weer op pad: er is een dode aangetroffen in een slootje bij voetbalclub HAS'32 in 

Ookmeer. 8 braillebanden. Boeknummer: 43187. 



3: Historische romans 

Daniel Kehlmann. Tijl. Vertaald uit het Duits. Tijl Uilenspiegel, legendarisch entertainer en 

provocateur, staat er alleen voor wanneer zijn vader, verdacht van duivelse magie, begin 

zeventiende eeuw door de kerk ter dood wordt veroordeeld. 16 braillebanden. Boeknummer: 

43346. 

Michiel Stroink. De notaris en het meisje. In het onrustige 19e-eeuwse Amsterdam, waar de 

rijke adel moeite heeft om de arbeiders in de broeierige Jordaan in het gareel te houden, 

probeert een 17-jarig meisje zich staande te houden in het prostitutiewereldje. 15 

braillebanden. Boeknummer: 43394. 

Ellen Marie Wiseman. De brekerjongens. Vertaald uit het Engels. De 19-jarige Emma trekt 

zich het lot aan van de mijnwerkerskinderen. Sommige van hen zijn pas 5 jaar oud als ze 

met het gevaarlijke werk moeten beginnen! Samen met een charismatische kompel maakt ze 

haar plannen voor een betere wereld. 19 braillebanden. Boeknummer: 43423. 

Jan Guillou. 1968. Vertaald uit het Zweeds. De Zweedse schrijver en voormalige 

studentenactivist Guillou beschrijft de revolte van 1968 in Parijs en andere grote steden 

vanuit een Zweeds perspectief. 21 braillebanden. Boeknummer: 43738. 

4: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Rudi Hermans. Aan de voet van de Langdon Cliffs. Als een man en een vrouw, een tweeling, 

dood worden aangetroffen in een klif is niet duidelijk wat er is gebeurd. 3 braillebanden. 

Boeknummer: 17164. 

Amélie Nothomb. Het doorboorde hart. Vertaald uit het Frans. Een geneeskundestudente die 

zonder liefde is opgegroeid, leert een docente cardiologie kennen. Wanneer die haar dochter 

blijkt te verwaarlozen, neemt hun vriendschap een verrassende wending. 4 braillebanden. 

Boeknummer: 17165. 

Kristin Harmel. Jij kan me helpen. Vertaald uit het Engels. De levens van verschillende 

personen komen samen door gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. 14 braillebanden. 

Boeknummer: 17177. 

Britta Röstlund. Wachten op monsieur Bellivier. Vertaald uit het Zweeds. De Tunesische 

winkeleigenaar Mancebo en de met een depressie kampende journaliste Helena krijgen rond 

hetzelfde moment een opdracht; nieuwsgierig nemen ze beiden deze aan, niet wetende 

waartoe dit zal leiden. 14 braillebanden. Boeknummer: 17178. 

Deel 4: informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Martha Van Nederpelt. Soep het jaar rond: 52 verrukkelijke recepten, 52 verrassende 

verhalen. Elk soeprecept is vergezeld van een boeiend verhaaltje over de ingrediënten, de 

geschiedenis, eten in de kunst, voeding en wetenschap, vergeten jaarfeesten en andere 

culinaire wetenswaardigheden. 8 braillebanden. Boeknummer: 42673.  

Paul De Leeuw. Smaakmaker: bij wie crème fraîche in de aders vloeit. Recepten van Paul de 

Leeuw voor jonge mensen, alleenstaande mensen, beginners in de keuken en likkebaardjes. 

3 braillebanden. Boeknummer: 44068. 

Susan Aretz. Wat lunchen we vandaag? : recepten & inspiratie voor lunchtrommels, feest op 

school en traktaties. In dit boek geeft Susan Aretz recepten en tips om de dagelijkse 



lunchtrommel tot een smakelijk feestje te maken. Ze laat je zien hoe je efficiënt en 

budgetvriendelijk kunt variëren en hoe de jaarlijks terugkerende rituelen van traktaties en 

feestdagen op school, gezonde, lekkere én feestelijke momenten kunnen zijn, waarvoor je 

niet uren in de keuken hoeft te staan. 6 braillebanden. Boeknummer: 43079. 

2: Exacte wetenschappen 

John Lloyd. Geiten kunnen niet huilen en 1410 andere nutteloze feiten. Een opsomming van 

grappige en nutteloze feiten, die je versteld doen staan en stof tot praten geven. 5 

braillebanden. Boeknummer: 42417. 

Helen Czerski. Ober, er zit natuurkunde in mijn soep : natuurkunde begrijpen aan de hand 

van het dagelijks leven. Uitleg van de mooiste ideeën uit de natuurkunde aan de hand van 

alledaagse voorbeelden. 18 braillebanden. Boeknummer: 43006. 

Carlo Rovelli. Het mysterie van de tijd. Verhandeling over het mysterieuze aan tijd en het 

onderscheid tussen de beleving van tijd en wat tijd in zijn wezen is. 10 braillebanden. 

Boeknummer: 43565. 

3: Geschiedenis 

Willem Van der Ham. Ooggetuigen van de watersnood 1953. Dit boek bevat het relaas van 

vijftien ooggetuigen van de watersnoodramp in 1953. 17 braillebanden. Boeknummer: 

43486. 

Marie-Thérèse Ter Haar. Het Westen en Rusland: een ontgoocheling. Analyse van de 

achtergronden en gevolgen van propagandistische berichtgeving in Rusland en het westen, 

met name in de Verenigde Staten. 8 braillebanden. Boeknummer: 43535. 

Yuval Noah Harari. Eenentwintig lessen voor de eenentwintigste eeuw. Harari beantwoordt 

de 21 meest urgente vragen van onze tijd. 24 braillebanden. Boeknummer: 43960. 


