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Deel 1: Romans 
 

1: Detectives 
 
James Patterson. 
De vijftiende affaire. 
Vertaald uit het Engels. Politieagente Lindsay Boxer moet een viervoudige moord in een 
hotel oplossen en wordt wederom bijgestaan door haar groep vriendinnen. 
Speelduur: 8:08. Boeknummer: 25208. 
 
Sara Blaedel. 
Het dodenspoor. 
Vertaald uit het Deens. De verdwijning van een jongen confronteert een vrouwelijke 
rechercheur met de onverklaarbare zelfmoord van haar vroegere vriend. 
Speelduur: 11:42. Boeknummer: 25227. 
 
Piet Teigeler. 
Soldatenhart. 
1916: privédetective Peeters moet vanwege zijn verzetsactiviteiten bezet Brussel verlaten; 
als hij naar Engeland vlucht, wordt hij gestrikt door de Britse geheime dienst en naar de 
Westhoek gestuurd waar hij wordt geconfronteerd met een moordzaak die hem persoonlijk 
raakt. 
Speelduur: 7:34. Boeknummer: 25228. 
 
Stefan Ahnhem. 
18 graden onder nul. 
Vertaald uit het Zweeds. De Zweedse rechercheur Risk krijgt de zaak van een ingevroren 
lijk, terwijl collega Hougaard op een doodgeslagen dakloze stuit. 
Speelduur: 19:12. Boeknummer: 25253. 
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2: Politieke romans 
 
Ilija Trojanow. 
Macht en verzet. 
Vertaald uit het Duits. Vanuit verschillend perspectief reflecteren twee politieke 
tegenstanders de politieke situatie tijdens de communistische overheersing in het Bulgarije 
van na de Tweede Wereldoorlog. 
Speelduur: 14:19. Boeknummer: 25058. 
 
Lars Kepler. 
Jager. 
Vertaald uit het Zweeds. Nadat de minister van Buitenlandse Zaken is vermoord, wordt 
Joona Linna overgehaald om weer voor de Zweedse veiligheidsdienst te gaan werken. 
Speelduur: 16:43. Boeknummer: 25211. 
 
Jack Coughlin. 
Het doolhof. 
Vertaald uit het Engels. Een scherpschutter roept de hulp in van Kyle Swanson om de dood 
van haar broer in Pakistan te onderzoeken en samen ontdekken ze een nieuw plan van Al 
Qaida tegen het Westen. 
Speelduur: 10:14. Boeknummer: 25214. 
 

3: Psychologische romans 
 
Peter Theunynck. 
De Slembroucks. 
Ingelezen door de auteur. De broers Gust en Anton Slembrouck groeien op in het 
Vlaanderen van de jaren vijftig, dat zijn oorlogswonden heeft gelikt en alleen nog maar 
vooruit wil kijken naar de stralende toekomst. Gust is een zachtaardige jongen die van 
wielrennen en lezen houdt, Anton een briljante musicus met narcistische trekjes. Hun vader, 
een fietsenmaker, werkt zich in het zweet om zijn gezin enige welstand te bezorgen. Hun 
moeder voelt zich door het leven tekort gedaan en wil via de jongens hogerop om haar 
ambities te realiseren. Maar het loopt helemaal uit de hand wanneer plotseling een nichtje 
komt logeren en beide jongens verliefd op haar worden. Lang toegedekte familiegeheimen 
worden blootgelegd. (…) Peter Theunynck. De Slembroucks. Ingelezen door de auteur. 
Speelduur: 4:49. Boeknummer: 25145.  
 
Patricio Pron. 
Het begin van het voorjaar. 
Vertaald uit het Spaans. Martínez, een jonge Argentijn, reist naar Duitsland om een oude 
professor in de filosofie te vinden die tot de kringen van Heidegger schijnt te behoren. 
Martínez wil met hem een vertaling bespreken die hij van een van zijn boeken wil maken. 
Maar wat begint als een gewoon bezoek, loopt uit op een achtervolging door alle hoeken van 
Duitsland, een spel vol spiegels, labyrinten, valse aanwijzingen en vergissingen, waarin de 
achtervolger en de achtervolgde gaandeweg hun identiteit onthullen. 
Speelduur: 9:42. Boeknummer: 25155. 
 
Margaret Mazzantini. 
Schittering. 
Vertaald uit het Italiaans. Twee Italiaanse mannen voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar 
bekennen zich niet onvoorwaardelijk tot elkaar, trouwen met een vrouw, maar blijven elkaar 
ontmoeten. 
Speelduur: 12:04. Boeknummer: 25195. 
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Richard Hemker. 
Hoogmoed. 
Een 30-jarige student geschiedenis trekt zich terug in de Ardennen om schoon schip te 
maken met zijn vrienden en het leven. 
Speelduur: 8:22. Boeknummer: 25212. 
 
Robyn Carr. 
Met de stroom mee. 
Vertaald uit het Engels. Als een jonge vrouw en een ex-legerpiloot elkaar ontmoeten in het 
dorpje Virgin River slaat de vonk meteen over; toch proberen beiden geen verwachtingen bij 
de ander te wekken. 
Speelduur: 12:35. Boeknummer: 25245. 
 
Hoda Barakat. 
Koninkrijk der aarde. 
Vertaald uit het Arabisch. Een zus en broer groeien op in een traditioneel christelijk bergdorp 
in Libanon, terwijl de wereld om hen heen verandert. 
Speelduur: 10:33. Boeknummer: 25247. 
 
Auke Hulst. 
En ik herinner me Titus Broederland. 
Twee broers trekken door een apocalyptisch landschap om te ontsnappen aan een 
natuurcatastrofe en worden daarbij niet alleen geconfronteerd met de ondergang van hun 
leefwereld, maar ook met hun eigen turbulente zielenroerselen. 
Speelduur: 9:35. Boeknummer: 25257. 
 

4: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 
Arne Dahl. 
Woede. 
Vertaald uit het Zweeds. Het Opcop team van Europol in Den Haag vermoedt samenhang 
tussen drie moorden in drie verschillende landen. 
Speelduur: 18:03. Boeknummer: 25190. 
 
Liz Fenwick. 
Onder de hemel van Cornwall. 
Vertaald uit het Engels. Een Britse jonge vrouw die na teleurstellingen terecht komt in 
Cornwall blijkt daar mede-erfgename te zijn van een landgoed. 
Speelduur: 12:34. Boeknummer: 25191. 
 
Karen Rose. 
In de val. 
Vertaald uit het Engels. De jacht op de seriemoordenaar van schoolmeisjes leidt tot een 
steeds hartstochtelijker relatie tussen een politieman en een lerares. 
Speelduur: 16:32. Boeknummer: 25202. 
 
David Baldacci. 
Niemandsland. 
Vertaald uit het Engels. Ondanks een uitgebreide zoektocht en intensief onderzoek, werd er 
nooit meer een spoor van John Pullers moeder gevonden. Puller probeert nu achter de 
waarheid van zijn moeders verdwijning dertig jaar geleden te komen. 
Speelduur: 13:32. Boeknummer: 25207. 
 
Lars Mytting. 
Paardenkracht. 
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Vertaald uit het Noors. Erik Fyksens benzinestation aan de Rijksweg, door zijn ex-vriendin 
liefdevol gerestaureerd in jarenzestigstijl, is een unicum in de Noorse provincie. Het gebouw, 
de vormgeving, zelfs de voorraden - alles is retro, behalve zijn kennis van oldtimers en het 
onderhoud daarvan. De mogelijke verlegging van de provinciale weg dwingt hem uit zijn 
smeerkuil te komen en zich in een eenmansstrijd met stedelijke vernieuwing te storten. 
Speelduur: 10:10. Boeknummer: 25246. 
 
Koen Van Wichelen. 
De laatste man. 
Als een miljoenenschikking nodig blijkt om zijn corrupte verleden geheim te houden, moet de 
harde zakenman en voetbalclubeigenaar Kerkorian overgaan tot drastische maatregelen. 
Speelduur: 12:28. Boeknummer: 25261. 
 
Sloane Crosley. 
De ketting. 
Vertaald uit het Engels. De bruiloft van een oud-studiegenote brengt drie vroegere vrienden - 
een vrouw en twee mannen - weer bij elkaar en leidt tot een zoektocht naar een bijzondere 
ketting. 
Speelduur: 11:29. Boeknummer: 25263. 
 

5: Romantische boeken 
 
Kate Eberlen. 
Omdat ik je mis. 
Vertaald uit het Engels. Tess en Gus ontmoeten elkaar op 18-jarige leeftijd tijdens een 
vakantie in Florence; hierna lopen ze elkaar in Engeland steeds mis totdat ze beiden weer in 
Italië zijn. 
Speelduur: 15:01. Boeknummer: 25187. 
 
Veronica Henry. 
Echte liefde vind je in de boekhandel. 
Vertaald uit het Engels. Wanneer een jonge Engelse vrouw haar vader belooft dat ze zijn 
boekwinkel voort zal zetten na zijn dood, komt ze voor onverwachte problemen te staan 
maar krijgt ze veel steun van de klanten die grote waarde hechten aan de boekwinkel. 
Speelduur: 12:07. Boeknummer: 25171. 
 
Nora Roberts. 
Geheimen onder de zon. 
Vertaald uit het Engels. Twee spannende liefdesverhalen. In "Donkere cipressen" wordt 
Morgan James tijdens haar vakantie op het Griekse eiland Lesbos na een nachtelijke 
zwempartij bedreigd door een man met een mes, die haar tussen de cipressen trekt en haar 
beveelt haar mond te houden. Gek genoeg is angst niet de enige emotie die haar bevangt... 
In "Begraven geheimen" is het liefde op het eerste gezicht wanneer Maggie Fitzgerald het 
oude huis net buiten het afgelegen plaatsje Morganville ziet. En al blijft ze als landelijke 
beroemdheid niet onopgemerkt, de rust van het buitenleven bevalt haar beter dan ze ooit 
voor mogelijk had gehouden. Tot ze samen met tuinarchitect Cliff Delaney een lugubere 
vondst doet... 
Speelduur: 16:59. Boeknummer: 25232. 
 
Nora Roberts. 
Wolken boven Montana. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw en haar twee halfzusters moeten een jaar 
samenwonen om een miljoenenranch te kunnen erven, tot groot ongenoegen van de 
mannen op deze ranch. 
Speelduur: 17:16. Boeknummer: 25236. 
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Stephanie Laurens. 
Het heft in eigen hand. 
Vertaald uit het Engels. In 1829 weet de knappe Heather Cynster zeker dat ze geen 
verstandshuwelijk zal sluiten zoals gebruikelijk in de Britse aristocratie. 
Speelduur: 16:13. Boeknummer: 25259. 
 

6: Thrillers 
 
Nicci French. 
Zondagochtend breekt aan. 
Vertaald uit het Engels. Het begint met een lijk onder de vloer. Frieda deed deze gruwelijke 
vondst in haar eigen huis - een vondst die haar tot in de kern raakt. Nu is er wél spijkerhard 
bewijs dat Dean Reeve nog leeft. 
Speelduur: 11:43. Boeknummer: 25213. 
 
Arnaldur Indridason. 
Blauwzuur. 
Vertaald uit het IJslands. Wanneer in de zomer van 1941 in een goedkoop huurappartement 
in Reykjavík een handelsreiziger dood wordt aangetroffen, blijkt hij te zijn doodgeschoten 
met een Amerikaans wapen. 
Speelduur: 9:00. Boeknummer: 25215. 
 
Elizabeth Brundage. 
Alles houdt op te bestaan. 
Vertaald uit het Engels. Als kunsthistoricus George Clare na een dag college geven 
thuiskomt, ontdekt hij dat zijn vrouw is vermoord terwijl hun driejarige dochtertje rustig op 
haar kamer zit te spelen. 
Speelduur: 21:25. Boeknummer: 25238. 
 
Håkan Nesser. 
De levenden en de doden in Winsford. 
Vertaald uit het Zweeds. Een Zweedse vrouw verblijft enkele maanden in Engeland terwijl 
haar man, een auteur, in Polen is; ze onderzoekt wat voor spectaculairs hij wilde schrijven. 
Speelduur: 15:07. Boeknummer: 25240. 
 
Peter Telep. 
Strijdpunt. 
Vertaald uit het Engels. Het ultrageheime Amerikaanse Ghost Recon-team wordt naar 
Columbia gestuurd om hun ontvoerde ambassadeur uit de klauwen van rebellen te halen. 
Speelduur: 9:48. Boeknummer: 25243. 
 
Eugen Ovidiu Chirovici. 
Boek der spiegels. 
Vertaald uit het Engels. Als een literair agent 25 jaar na de moord op een 
universiteitsprofessor een half voltooid manuscript ontvangt, gaat hij op onderzoek uit. 
Speelduur: 9:07. Boeknummer: 25248. 
 
Jessica Ruston. 
Je loog tegen mij : mijn moeder verdween toen ik klein was.... 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw gaat op zoek naar het werkelijke verleden van haar 
verdwenen moeder. 
Speelduur: 12:19. Boeknummer: 25260. 
 
Pasi Ilmari Jääskeläinen. 
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De tien schrijvers van Laura Witte. 
Vertaald uit het Fins. Een jonge Finse lerares ontdekt dat de plot in verschillende 
bibliotheekboeken verrassende wendingen kent vergeleken met de oorspronkelijke versies. 
Speelduur: 12:17. Boeknummer: 25262. 
 

7: Boeken voor jongvolwassenen 
 
Historische literatuur. 
Geert Klaasen. 
De zilveren raaf. 
Het leven van de zestienjarige Roman Kovar uit Praag neemt een onverwachte wending 
wanneer de crimineel Tomas Bilek uit de gevangenis ontsnapt. Zowel de gangsterbaas 
Vrazda als de meest beruchte inspecteur van de Staatsveiligheid zijn ineens in Roman 
geïnteresseerd. 
Speelduur: 8:08. Boeknummer: 25162. 
 
Estelle Laure. 
Dit laaiende vuur. 
Vertaald uit het Engels. Als de moeder van Lucille (17, ik-figuur) niet terugkeert na een 
vakantie, neemt Lucille de zorg voor haar zusje en het huishouden op zich. Terwijl alles om 
haar heen uit elkaar valt, wordt ze verliefd, maar wel op de verkeerde jongen. 
Speelduur: 5:44. Boeknummer: 25152. 
 
Chicklit 
Alyson Noël. 
Rivalen. 
Vertaald uit het Engels. Layla, Tommy en Aster proberen ieder hun droom te realiseren: 
doorbreken als journalist, muzikant of filmster. Maar dat valt niet mee in Hollywood. Dan 
schrijft een bekende clubeigenaar een wedstrijd uit: wie is de beste clubpromotor? 
Speelduur: 12:16. Boeknummer: 25198. 
 
Historische literatuur 
Ruta Sepetys. 
Zout van de zee.Vertaald uit het Engels. Als begin 1945 het Russische leger het instortende 
nazirijk nadert, proberen drie mensen een voormalig cruiseschip te bereiken, dat hen naar 
Polen kan brengen. 
Speelduur: 8:13. Boeknummer: 25196. 
 
Ontwikkelingsromans 
Sarah Crossan. 
Een : twee levens, twee zussen, een keuze. 
Vertaald uit het Engels. Tippi en Grace zijn een 16-jarige Siamese tweeling die vanaf hun 
heupen aan elkaar zitten. Als hun gezondheid verslechtert, staan ze voor een moeilijke 
keuze. Verhaal in poëtische korte zinnen. 
Speelduur: 4:26. Boeknummer: 25200. 
 
Benny Lindelauf. 
Hoe Tortot zijn vissenhart verloor. 
Bekroond met de Halewijnprijs en de Gouden Lijst. 
Een veldkok die leeft voor de oorlog, leert een jongen kennen die zijn benen verloren heeft, 
waardoor de oorlog hem steeds meer gaat tegenstaan. 
Speelduur: 5:01. Boeknummer: 25192. 
 
Miriam Borgermans. 
Raven 1. 
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Het is het jaar 2558. Raven is leerlinge op een Delicatus Slavenschool. Tegen alle 
verwachtingen in wordt ze gekocht door een rijke Genoot. Maar dan wordt deze man 
vermoord en is Raven hoofdverdachte. 
Speelduur: 11:06. Boeknummer: 25216. 
 
Lisa Williamson. 
Wie is nou normaal? 
Vertaald uit het Engels. David is geboren als jongen, maar wil een meisje zijn. Alleen zijn 
twee beste vrienden kennen zijn geheim. Maar dan komt Leo bij hen op school. 
Speelduur: 9:35. Boeknummer: 25258. 
 

Deel 2: Informatieve boeken 
 

1: Geschiedenis 
 
Richard Glazar. 
Ontsnapt uit Treblinka. 
Richard Glazar is een van de weinige joden die kon ontsnappen uit het vernietigingskamp 
Treblinka. In dit boek vertelt hij het verhaal van zijn deportatie, de gruwelijke werkelijkheid 
van het kamp, de beraming van de opstand en zijn vlucht. Hij geeft in scherp maar 
ingehouden proza een pijnlijk levendig beeld van de dagelijkse gang van zaken, van de ss-
bewakers, van zichzelf en zijn medegevangenen. 
Speelduur: 15:16. Boeknummer: 25264. 
 
Felix Klos. 
Winston Churchill, vader van Europa. 
Politieke biografie van de Britse politicus die leefde van 1874 tot 1965, in het bijzonder over 
zijn betekenis voor de Europese samenwerking. 
Speelduur: 13:05. Boeknummer: 25235. 
 

2: Justitie 
 
Carine Russo. 
14 maanden. 
Op 17 augustus 1996, 14 maanden nadat ze spoorloos waren verdwenen, werden de 
lichamen van de meisjes Mélissa Russo en Julie Lejeune opgegraven in Sars-la-Buissière, in 
de tuin van Michèle Martin, de vrouw van Marc Dutroux. Twintig jaar na de dood van haar 
dochter reconstrueert Carine Russo die lange periode van onzekerheid in dit aangrijpend 
dagboek. 
Speelduur: 10:11. Boeknummer: 25242. 
 

3: Sport 
 
Marc Hendrickx. 
Muhammad Ali : voor altijd de grootste! 
Op aanstekelijk wijze en met veel verstand van zaken volgt Marc Hendrickx in deze complete 
biografie Ali's leven. Niet alleen zijn bokscarrière, maar ook religie, politiek en gezondheid 
komen aan bod. Ali was een grootheid, dat tonen de talloze authentieke verhalen in dit boek 
overtuigend aan. 
Speelduur: 12:33. Boeknummer: 25234. 
 
Guy Van den Langenbergh. 
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Fabian Cancellara. 
Overzicht van het leven en de sportcarrière van de Zwitserse ex-wielrenner Fabian 
Cancellara. 
Speelduur: 4:27. Boeknummer: 25249. 


