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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans 

Alexandria Marzano-Lesnevich. Het bewijs van een lichaam. Vertaald uit het Engels. 

Wanneer ze bij een zomerbaantje bij een advocatenkantoor geconfronteerd wordt met de 

moordzaak van Jeremy Guillory, een 6-jarige jongen, besluit Alexandria Marzano-Lesnevich 

zich te verdiepen in deze zaak en het leven van de beschuldigde Ricky Langley. Bij deze 

zoektocht wordt ze geconfronteerd met de onverwerkte trauma's van misbruik in haar eigen 

leven. Speelduur: 13:18. Boeknummer: 26454. 

Françoise Lefèvre. De Kleine Prins zwijgt. Bekroond met de Prix Goncourt des lycéens. 

Vertaald uit het Frans. Een jonge vrouw beschrijft haar innerlijke strijd tussen enerzijds haar 

roeping als schrijfster en anderzijds haar zorg voor haar autistische kind. Speelduur: 4:18. 

Boeknummer: 26517. 

Hans Fallada. Zakelijk bericht over het geluk een morfinist te zijn. Vertaald uit het Duits. 

Verslag van de ervaringen met verslaving aan drugs en alcohol van de Duitse schrijver 

(1893-1947) in de periode 1918-1936. Speelduur: 1:42. Boeknummer: 26596. 

2: Citybooks 

Alida Bremer. Op zoek naar het water. Vertaald uit het Duits. Alida Bremer schreef een 

citybook over Münster. Ze zoekt in deze stad naar water, opdat haar mediterrane ziel zich 

beter zou thuisvoelen. Speelduur: 0:27. Boeknummer: 26323. 

Rodaan Al Galidi. Antwerpen in november. Ingelezen door de auteur. Deze 10 gedichten 

bieden een uniek stadportret over Antwerpen. Speelduur: 0:13. Boeknummer: 26555. 

Karl Schlögel. Gent - een Europees panorama : Henri van de Velde, Edmond Sacré, Henri 

Pirenne. Vertaald uit het Duits. Een uniek stadsportret over Gent. Speelduur: 0:32. 

Boeknummer: 26556. 

Ángeles Caso. Een liefdeslied voor Gent. Vertaald uit het Spaans. Een ondubbelzinnige 

liefdesverklaring aan de Arteveldestad. Waar veel Belgen liefst dit koude landje zo vaak 

mogelijk verlaten voor de Spaanse terrasje en stranden, doet Caso liever het omgekeerde. 

Voor een kunsthistorica is Gent uiteraard een paradijs op aarde, maar het gaat verder dan 

dat. Speelduur: 0:23. Boeknummer: 26557. 

Tim Etchells. BureauGrotesque – Een triest verhaal van Scarton uit Endeland (sic). Vertaald 

uit het Engels. Een triest verhaal van Scarton uit Endeland (sic) is een melancholische, 

opwindende werveling van associaties, impressies, taalspelletjes en metareflecties over en 

geïnspireerd door de Portugese stad. Speelduur: 0:32. Boeknummer: 26558. 

Niña Weijers. Eclips. Ingelezen door de auteur. Een stadsportret over Gent. Speelduur: 0:25. 

Boeknummer: 26559. 

Kees 't Hart. De mitrailleur. Ingelezen door de auteur. In dit beklemmende citybook verhaal 

vertelt een man die verdacht veel op Kees ’t Hart lijkt over zijn jeugd in Nijmegen en het 

gieten van loden figuurtjes. Het zweet breekt hem uit als hij aan deze tijd denkt: een van zijn 

vriendjes kreeg een loodvergiftiging en diens mysterieuze moeder stierf kort daarna. Na lang 

zoeken, achterhaalt de oude man de historische herkomst van zijn speelgoedmitrailleur. Zijn 

spoor leidt naar Ieper. Speelduur: 0:32. Boeknummer: 26560. 



Catherine Vuylsteke. Poste Restante. Ingelezen door de auteur. Het citybook 'Poste 

Restante' over Ieper is de briefwisseling van een fictieve Indiase soldaat in 1914-1915. Het 

personage is evenwel geen louter verzinsel maar juist secuur gebaseerd op historisch 

materiaal, teneinde een zo groot mogelijke authenticiteit te verkrijgen. Speelduur: 0:31. 

Boeknummer: 26561. 

3: Detectives 

Patrick Conrad. Diep in december : roman noir. Wanneer een gewezen politie-inspecteur 

een lijk vindt, stort hij zichzelf in een onderzoek in duister Antwerpen. Speelduur: 7:35. 

Boeknummer: 26491. 

Ludo Geluykens. De golfmoorden. Wanneer in de bosjes bij een golfterrein het lijk van een 

man wordt gevonden, starten commissaris Somers en hoofdinspecteur De Winter van de 

recherche in Lier een onderzoek. Speelduur: 6:11. Boeknummer: 26499. 

Arne Dahl. Haat. Vertaald uit het Zweeds. De Europese drugsmaffia is sterker dan ooit - hun 

methoden worden steeds geavanceerder en gewelddadiger. Iets wat het Opcopteam helaas 

maar al te goed weet. Wanneer de drugsmaffia zelfs de Europese Commissie infiltreert, en 

een Zweeds biotechnologiebedrijf te maken krijgt met Chinese cyberspionage, wacht het 

Opcopteam de grootste krachtmeting tot nu toe. De inzet: het menselijk DNA. Speelduur: 

25:13. Boeknummer: 26503. 

Jo Claes. Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over. Hoofdinspecteur Thomas Berg van 

de Leuvense politie krijgt te maken met moorden op mensen uit zijn kennissenkring. 

Speelduur: 11:40. Boeknummer: 26506. 

4: Historische romans 

Vibeke Olsson. De dochter van de houtzager. Vertaald uit het Zweeds. In het Zweden van de 

negentiende eeuw raakt een elfjarig meisje, dat in een houtzagerij werkt, snel volwassen. 

Speelduur: 13:33. Boeknummer: 26376. 

Joris Tulkens. Wentelsteen : Erasmus en de moeizame geboorte van het Collegium Trilingue 

: historische roman. Als in 1517 in Leuven een opleiding wordt gestart in Grieks, Latijn en 

Hebreeuws, met de bedoeling de Bijbel in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen, wordt dit 

initiatief tegengewerkt door de universiteit. Speelduur: 10:27. Boeknummer: 26393.  

Lydia Verbeeck. Vingervlug. Vervolg op De kleurendief. Met zogeheten geluksbotjes in hun 

kleding hopen de mannen van Lier in 1813 te ontsnappen aan de inlijving bij de troepen van 

Napoleon, maar als die botjes afkomstig blijken van vermoorde baby’s gaat een 

kleurmeester in een katoenbedrijf op onderzoek uit. Speelduur: 9:34. Boeknummer: 26507. 

Francis Spufford. Gouden bergen. Vertaald uit het Engels. Als de jonge, mysterieuze Richard 

Smith in 1746 in het dan nog kleine New York aankomt om een rekening van 1000 pond te 

innen, ondervindt hij veel weerstand. Speelduur: 11:32. Boeknummer: 26574. 

Giorgio Bassani. De gouden bril. Vertaald uit het Italiaans. De tragische ondergang van een 

oudere homoseksuele arts in het fascistische Italië. Speelduur: 3:20. Boeknummer: 26601. 

5: Holebiromans 



Alan Hollinghurst. De Sparsholt-affaire. Vertaald uit het Engels. Aan het begin van de 

Tweede Wereldoorlog raakt in Oxford een groepje voornamelijk homoseksuele twintigers in 

de ban van de onweerstaanbare erotiek van een kennelijk heteroseksuele, achttienjarige 

sportman, David Sparsholt. Speelduur: 17:08. Boeknummer: 26161.  

Karen Connelly. De meisjeskleedkamer. Vertaald uit het Engels. Wanneer een getrouwde 

vrouw en moeder van twee zoontjes een jonge aantrekkelijke vrouw ontmoet in het 

zwembad, ontstaat er een romance tussen hen beiden. Speelduur: 12:03. Boeknummer: 

26170. 

John Boyne. Wat het hart verwoest. Vertaald uit het Engels. Het zeventig jaar omspannende 

levensverhaal van een homoseksuele jongen en later volwassen man uit Dublin, dat zich ook 

deels in Amsterdam en New York afspeelt. Speelduur: 22:39. Boeknummer: 26488. 

6: Hoorspelen  

James Hanley. Een vreselijke dag. Jack Fearon zit zonder werk. Hij is bepaald niet het 

toonbeeld van intelligentie en ondernemingslust, zodat hij er op eigen krachten niet in slaagt 

een nieuwe job te vinden. Maar zijn vrouw heeft in een verafgelegen dorp een broer wonen, 

die het in het leven behoorlijk ver geschopt heeft, en hoewel zij sinds jaren geen contact 

meer met hem heeft gehad, weet zij haar man ertoe te bewegen de verre reis te 

ondernemen, in de hoop dat broerlief zich over zijn zwager zal ontfermen. Speelduur: 0:42. 

Boeknummer: 26235. 

Erland Josephson. Tweesprong. Een man op middelbare leeftijd neemt zijn echtgenote mee 

op een reis naar Londen, voor hem "de" stad van zijn dromen, de stad die als het ware een 

stuk van zijn leven werd. Hij wil die liefde voor Londen op zijn vrouw overbrengen met de 

stille hoop dat dit gemeenschappelijk enthousiasme de leegte, die tussen hen gaapt, zal 

kunnen opvullen. Maar zijn vrouw bekijkt het voor haar nieuwe Londen met geheel andere 

ogen. Zij geeft er de voorkeur aan zich in haar hotelkamer op te sluiten, terwijl haar man 

eenzaam door de straten doolt. Speelduur: 0:43. Boeknummer: 26236. 

Gie Laenen. Stem aan het meer. Een actrice vertelt over haar radio-carrière. Ze is bij de 

radio gebleven omdat ze schuw was, omdat ze zich lelijk voelde, en omdat haar stem de 

illusie openliet haar wezen in te vullen naar believen. Het decor is de radio-studio met daarin 

de deuren die naar nergens leiden, zoals ook haar voorbije leven blijkbaar geen toegang gaf 

tot haar dromen. Speelduur: 0:34. Boeknummer: 26238. 

Thorsteinn Marelsson. Een gewoon weekend. Het weekeinde is een feest voor Walter en 

Dora, maar elk feest dreigt te ontaarden is een slemppartij. Dora wil stoppen met wekelijkse 

drankgelag. Walter is van mening dat tijdens de wintermaanden een glaasje geen kwaad kan 

en dat hij in het voorjaar stopt met drinken. Wanneer op vrijdagavond een jeugdvriend van 

Walter op bezoek komt kijkt men te diep in het glaasje en de ware gevoelens en frustraties 

komen naar boven en dat is het begin van het einde. Speelduur: 0:53. Boeknummer: 26239. 

Werner Pauwels. Zilveren pantsers. Miss Bailey baat al jaren een familiepension uit langs de 

Britse kust. Maar de tijden zijn veranderd. Er komen nog amper gasten. Het oude huis 

voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Speelduur: 0:15. Boeknummer: 26415. 

David Rush. Zelfverraad. De kernbewapening en de mogelijke gevolgen hiervan voor de 

wereldvrede en voor de mensheid is een probleem dat geen mens in deze tijd onverschillig 

laat. Robert Hayes is leraar aan een meisjeslyceum, briljant leraar en kandidaat voor de 

vrijkomende plaats van directeur, gelooft dat hij als intellectueel en als vrij man een 



persoonlijk standpunt tegenover dit probleem mag en moet innemen. Speelduur: 0:58. 

Boeknummer: 26416. 

Christopher Russell. 's Zondags is er snoep. Wanneer Bob zijn vrouw Pat zegt dat hij van 

haar wil scheiden stort haar wereld in. Pat maakt zich vooral zorgen over de kinderen. In het 

weekeinde vangt Bob de kinderen op en zondags zorgt hij altijd voor wat snoep. Dan 

ontmoet Pat een andere man en dat zint Bob niet. Speelduur: 0:49. Boeknummer: 26417. 

Rolf Schneider. Schemering. Dit hoorspel is gebaseerd op een bizar proces in Polen: een 

boerenfamilie had een joodse vluchteling jarenlang voorgelogen dat de Nazi’s Polen nog 

steeds bezet hielden. De boerin Anna Sawácki houdt de jood Mendel Horowitz bij zich 

verstopt om hem voor deportatie te behoeden. De jarenlange omgang heeft een rituele 

verhouding tot stand gebracht; beiden weten wat ze moeten doen om niet ontdekt te worden. 

Speelduur: 0:47. Boeknummer: 26418. 

György Sos. Banale legende. János is een bescheiden straatveger die al twintig jaar met een 

andere vrouw leeft, zonder dat hij er ooit toe gekomen is zich van zijn wettige vrouw te laten 

scheiden. Zo bekeken is dit geen uitzonderlijke situatie in ons hedendaags 

gemeenschapsleven. Minder banaal wordt het echter vanaf het ogenblik wanneer hij 

verneemt dat zijn minnares nog slechts een paar weken te leven heeft. Speelduur: 0:58. 

Boeknummer: 26419. 

Jan Van den Bulck. Voor mijn spiegel. Voor de spiegel staat een acteur die, tot groot 

ongenoegen van zijn vrouw, rollenspelen oefent. Hij gaat dermate op in het spelen van 

allerlei rollen dat hij uiteindelijk met zichzelf in de war raakt. Speelduur: 0:15. Boeknummer: 

26421. 

Ad Van Seijen. De laatste rit. Dit hoorspel stelt het probleem van het ontslag van de oudere 

werknemer centraal. Joop Nagel is het slachtoffer. Op zijn 58ste staat hij plots op straat, 

werkloos. De particuliere busmaatschappij waar hij chauffeur was, kon het hoofd niet meer 

boven water houden. Ze moesten mensen ontslaan. Speelduur: 0:36. Boeknummer: 26422. 

7: Novellen 

Rudi Hermans. De man van Marie. Als een oude man ontdekt dat zijn vrouw dood in bed ligt, 

probeert hij ontredderd de dag door te komen zonder in de slaapkamer te hoeven zijn, maar 

er speelt een groot geheim tussen de echtelieden. Speelduur: 2:39. Boeknummer: 26168. 

Margot Vanderstraeten. Het zusje van de buurvrouw. Een Marokkaans meisje heeft een 

complexe relatie met eten. Speelduur: 2:41. Boeknummer: 26226. 

Jane Gardam. De geheime brieven. Vertaald uit het Engels. Twee verhalen, de een over drie 

bejaarde rechters en een verdwenen monnik en de ander over een studente en een 

professor die beiden in Jane Austen zijn geïnteresseerd. Speelduur: 1:32. Boeknummer: 

26469. 

Joost Van Driel. In het museum. Een flamboyante vader en zijn in dinosauriërs 

geïnteresseerde zoontje gaan geregeld samen een dagje naar Brussel, terwijl het 

ondertussen steeds minder goed gaat met het gezin. Speelduur: 4:02. Boeknummer: 26471. 

Arthur Schnitzler. Sterven. Vertaald uit het Duits. De jonge welgestelde Felix heeft tbc en als 

hij hoort dat hij nog een jaar te leven heeft, worden hij en zijn verloofde Marie meegezogen in 

een draaikolk van emoties. Speelduur: 4:05. Boeknummer: 26584. 



8: Ontwikkelingsromans 

Charles Ducal. Kroniek van een verzonnen leven. Een ambitieuze Vlaamse jongeman die als 

kind getuige is geweest van een brute verkrachting, ontwikkelt zich tot een gelauwerd dichter 

en durft pas op late leeftijd zijn eigen agressiviteit en beperkte talent onder ogen te zien. 

Speelduur: 5:22. Boeknummer: 26371. 

Lana Lux. Kukolka. Vertaald uit het Duits. Een mooi Oekraïens weesmeisje ontvlucht een 

weeshuis en valt in handen van een loverboy, die haar onder valse voorwendsels naar 

Berlijn haalt. Speelduur: 9:41. Boeknummer: 26521. 

Diego Zúñiga. Camanchaca. Vertaald uit het Spaans. Een 20-jarige jongen reist met zijn 

vader, halfbroer en stiefmoeder door een Chileense woestijn en worstelt met herinneringen 

aan het familieleven van vroeger. Speelduur: 2:11. Boeknummer: 26527. 

Claire Messud. Meisje in brand. Vertaald uit het Engels. Julia en Cassie zijn al heel lang 

beste vriendinnen. Als Cassies moeder een nieuwe vriend krijgt, gaat Cassie op zoek naar 

haar biologische vader. Daarmee zet ze haar vriendschap met Julia op het spel. Speelduur: 

7:08. Boeknummer: 26607. 

9: Psychologische romans 

Astrid Haerens. Stadspanters. Stadspanters is een intens portret van mensen die worstelen 

met identiteit, dromen en dwaalwegen. Speelduur: 8:13. Boeknummer: 26486. 

Louise Erdrich. Toekomstig huis van de levende god. Vertaald uit het Engels. In het 

Minnesota van de nabije toekomst is een zwanger meisje op de vlucht voor de regering die 

alle baby's weghaalt bij hun moeders. Speelduur: 13:02. Boeknummer: 26605. 

Riikka Pulkkinen. De beste van alle mogelijke werelden. Vertaald uit het Fins. Als een jonge 

actrice de hoofdrol krijgt in een toneelstuk over de val van de muur in Berlijn, wordt ze 

geconfronteerd met een tragedie uit haar jeugd. Speelduur: 12:40. Boeknummer: 26273. 

10: Romans die niet onder één noemer te vangen 
zijn 

Demian Vitanza. In dit leven of het volgende. Vertaald uit het Noors. Een verhaal over een 

jonge man die gedreven werd door idealisme en een steeds sterker wordende 

geloofsovertuiging, die zich nu voortdurend vragen stelt bij de gebeurtenissen die hem 

uiteindelijk midden in de nacht tot aan de Syrische grens brachten. Speelduur: 11:25. 

Boeknummer: 26267. 

Koen Van Wichelen. De varkens. Een spannend verhaal over verdriet en liefde in een 

boerenfamilie. Speelduur: 10:26. Boeknummer: 26270. 

Roberto Saviano. De kinderen in de sleepnetten. Vertaald uit het Italiaans. Een 16-jarige 

jongen richt een jeugdbende op in Napels en wil als een maffiosi de stad onder controle 

krijgen en schuwt daarbij geweld niet. Speelduur: 14:11. Boeknummer: 26271. 

Elvis Peeters. Brood. Als een jongen gedwongen door de oorlog zijn land moet ontvluchten, 

raakt hij onderweg zijn familie kwijt en moet hij alleen zien te overleven. Speelduur: 2:20. 

Boeknummer: 26284. 



Rene Denfeld. Het sneeuwmeisje. Vertaald uit het Engels. Drie jaar na de verdwijning van 

een klein meisje in de Rocky Mountains gaat een lokaal opgegroeide privédetective in de 

wildernis naar haar op zoek, waarbij ook haar eigen verborgen verleden bovenkomt. 

Speelduur: 9:24. Boeknummer: 26309.  

Peter Verhelst. Voor het vergeten. Als zijn moeder onverwachts overlijdt, probeert de auteur 

haar overlijden en de dood in het algemeen te begrijpen. Speelduur: 5:49. Boeknummer: 

26311. 

Guy Prieels. Bluf. De moord op de man van zijn minnares brengt een verzekeringsmakelaar 

in het vizier van de politie, die bovendien een miljoenenfraude bij zijn werkgever ontdekt, 

waarna hij in de gevangenis belandt waar hij vriendjes wordt met een gewezen 

onderzoeksrechter, die vast zit voor fraude en moord. Speelduur: 9:49. Boeknummer: 26312.  

Sorj Chalandon. De vierde wand. Bekroond met de Prix Goncourt des lycéens. Vertaald uit 

het Frans. Een regisseur probeert met een theaterproject in Libanon in de jaren tachtig de 

strijdende partijen bij elkaar te brengen. Speelduur: 9:32. Boeknummer: 26345. 

N.I. Monteny. Weg van jou. De leden van de familie Van Antwerpen hebben allemaal hun 

problemen op relatiegebied. Speelduur: 8:58. Boeknummer: 26352. 

Mary Lynn Bracht. Witte chrysant. Vertaald uit het Engels. Een Koreaans meisje wordt in 

1943 door een Japanse soldaat meegenomen om als troostmeisje te werken in een bordeel. 

Speelduur: 10:40. Boeknummer: 26355. 

Henning Mankell. De baanbreker. Vertaald uit het Zweeds. Een Zweedse 

springstoffenexpert, die na een ernstig ongeluk er weer in slaagde zijn oude leven op te 

pakken, kijkt na zijn pensionering terug op zijn leven en op de ontwikkelingen in de Zweedse 

samenleving. Speelduur: 3:56. Boeknummer: 26368. 

Filip Rogiers. Angel. Een voormalig Canadese militair en zijn zoon die journalist is, krijgen 

ieder te maken met militaire, politieke en sociale machinaties als gevolg van de Koude 

Oorlog. Speelduur: 6:34. Boeknummer: 26370. 

Matthew Quick. The reason you're alive. Vertaald uit het Engels. Als na een auto ongeval 

blijkt dat David Granger, Vietnamveteraan, een hersentumor heeft, trekt hij in bij zijn zoon om 

te revalideren. Dat is niet vanzelfsprekend, gezien hun tegenstrijdige politieke opvattingen. 

Daarnaast heeft hij ook af te rekenen met een schim uit zijn verleden. Om het verleden 

achter zich te laten, zal David zijn Nemesis onder ogen moeten komen. Speelduur: 7:00. 

Boeknummer: 26374.  

Jonathan Robijn. Congo blues. Een korte relatie met een mysterieuze vrouw brengt een 

jonge pianist op het spoor van zijn verleden als kind van een Congolese moeder en 

Belgische vader. Speelduur: 6:07. Boeknummer: 26375. 

11: Romantische boeken 

Gill Paul. De geheime vrouw. Vertaald uit het Engels. Als een Engelse vrouw problemen 

heeft met haar man gaat ze wonen in de Amerikaanse blokhut die ze erfde van haar 

overgrootvader en reconstrueert ze zijn leven en liefde voor groothertogin Tatjana tijdens de 

Russische Revolutie. Speelduur: 13:27. Boeknummer: 26338. 



Nora Roberts. Geboren in schande. Vertaald uit het Engels. Na de dood van hun vader 

ontdekken twee Ierse zusters dat ze een halfzuster van 28 jaar moeten hebben in Amerika. 

Speelduur: 12:49. Boeknummer: 26387. 

Charlotte Lucas. Jouw perfecte jaar. Vertaald uit het Duits. Als een jonge uitgever een 

gevonden en al geheel ingevulde agenda als leidraad neemt, verandert zijn leven totaal. 

Speelduur: 15:56. Boeknummer: 26489. 

Nora Roberts. Dans van de goden. Vertaald uit het Engels. De zes uitverkorenen bereiden 

zich voor op een gevecht met de vampiers. Speelduur: 10:42. Boeknummer: 26526. 

Rodica Doehnert. Hotel Sacher : het verhaal van een verleiding. Vertaald uit het Duits. In het 

Weense Sacher Hotel, waar rond 1900 een ambitieuze weduwe de scepter zwaait, raken 

twee jonge echtparen verwikkeld in complexe affaires en verdwijnt een jonge 

schoonmaakster. Speelduur: 9:22. Boeknummer: 26546. 

12: Satiren 

Lisa McInerney. Weergaloze dwalingen. Vertaald uit het Engels. In de onderwereld van de 

Ierse stad Cork wordt een inbreker vermoord, wat verregaande consequenties heeft voor het 

leven van een aantal mensen. Speelduur: 16:08. Boeknummer: 26123. 

Joost Devriesere. Pest. De heel nabije toekomst. Over de hele wereld, van Aalborg tot 

Zanzibar, vallen mensen plots in slaap. Niemand kent de oorzaak, noch de remedie. Enkele 

inwoners van een Vlaamse provinciestad die aan het onheil ontsnapten, gaan elk op hun 

manier met de situatie om. Sommigen voelen zich bevrijd, anderen maken van de 

gelegenheid gebruik om oude rekeningen te vereffenen. Speelduur: 6:44. Boeknummer: 

26400. 

Aleksandr Skorobogatov. Cocaïne. Vertaald uit het Russisch. In het hoofd van de schrijver 

met liefdesverdriet ontstaan, al slenterend door Moskou, allerlei fantasieën, waarbij waan en 

werkelijkheid door elkaar lopen. Speelduur: 8:27. Boeknummer: 26548. 

13: Streek- en familieromans 

Melanie Dobson. Het geheim van Chateau d´Epines. Vertaald uit het Engels. Normandië, 

1940. In de tunnels onder het middeleeuws kasteel verbergt Gisèle Duchant verzetsstrijders 

tegen de Duitse bezetting. Zeventig jaar later zoekt haar kleindochter haar toevlucht tot het 

landgoed om een relatiebreuk te ontvluchten en aan een oorlogsdocumentaire te werken. Ze 

is geschokt wanneer ze ontdekt welke rol het familiehuis in de oorlog gespeeld heeft. 

Speelduur: 11:13. Boeknummer: 26172. 

Anne-Marie Hooyberghs. Zoete wraak. Als een vrouw haar aanrander weet te identificeren, 

blijkt deze een alibi te hebben waardoor de politie niets doet; zij gaat zelf op onderzoek uit. 

Speelduur: 7:38. Boeknummer: 26221. 

Tahmima Anam. Gestrand. Vertaald uit het Engels. Een jonge Bengalese paleontologe gaat 

op zoek naar haar roots en duikt zo ook in de geschiedenis van haar land. Speelduur: 15:51. 

Boeknummer: 26484. 

14: Thrillers 



Baltasar Porcel. De keizer of het oog van de storm. Vertaald uit het Catalaans. Een 

overlevende van de Slag bij Bailén (Spanje, 1808) onderzoekt wat er na de slag is gebeurd 

met zijn kameraad en met zijn grote liefde. Speelduur: 9:18. Boeknummer: 26474. 

Hilde Vandermeeren. Pas op voor de buren. Een schrijfster met een writersblock ziet in en 

om het huis vreemde dingen gebeuren; zijn die toe te schrijven aan een opkomende ziekte of 

spelen de buren een rol? Speelduur: 8:18. Boeknummer: 26480. 

Bram Dehouck. Witte raaf. De komst van de charmante maar ook manipulatieve nieuwe 

collega Nick zorgt voor veel spanningen bij Stephanie. Speelduur: 6:55. Boeknummer: 

26509. 

Sarah Naughton. Leugenaar. Vertaald uit het Engels. Na jaren geen contact met haar familie 

te hebben gehad, ontvangt Mags een alarmerend telefoontje. Haar broer Abe ligt 

zwaargewond in het ziekenhuis en niemand weet wat er precies is gebeurd. Mags ontmoet 

de verloofde van Abe, Jody, een labiele vrouw die niet weet wat ze moet doen zonder Abe. 

Mags was eigenlijk van plan zo snel mogelijk weer te vertrekken, maar er zijn teveel raadsels 

om Abe heen... Speelduur: 12:14. Boeknummer: 26522. 

Michelle Adams. Mijn zus. Vertaald uit het Engels. Een gehandicapte vrouw ontdekt het 

vreselijke geheim waarom zij als kind weg moest bij haar ouders terwijl haar zus mocht 

blijven. Speelduur: 12:44. Boeknummer: 26531. 

Emily Koch. Als ik doodga voor ik opsta. Vertaald uit het Engels. Een comapatie ͏̈nt die na 

anderhalf jaar langzamerhand weer bij bewustzijn komt maar nergens op kan reageren, 

realiseert zich aan de hand van de gesprekken in zijn omgeving dat zijn val van een rots 

geen ongeluk was. Speelduur: 9:48. Boeknummer: 26545. 

Christoffer Carlsson. Besmeurde sneeuw. Vertaald uit het Zweeds. Na de moord op een 

wetenschapper raakt de verslaafde en getraumatiseerde rechercheur Leo Junker verstrikt in 

een duister spel tussen radicaal linkse en rechtse groeperingen. Speelduur: 11:16. 

Boeknummer: 26569.  

Chanette Paul. Offerande. Vormt samen met Offerlam een tweeluik. Vertaald uit het 

Afrikaans. Caz Colijn, een Zuid-Afrikaanse vrouw, wordt ingehaald door haar verleden als ze 

verstrikt raakt in een web van hebzucht, wraak en culturele verschillen, maar ze is bereid om 

voor haar dochter alles op te offeren. Speelduur: 19:44. Boeknummer: 26570. 

Robert Fabbri. Arminius. Vertaald uit het Engels. In het jaar 9 slaagt een bondgenootschap 

van zeven stammen onder leiding van de Germaanse veldheer Arminius erin drie legioenen 

van de Romeinse overheersers in het Teutoburgerwoud te verslaan. Speelduur: 13:14. 

Boeknummer: 26571. 

Deon Meyer. Koorts : de memoires van Nicolaas Storm over het onderzoek naar de moord 

op zijn vader. Vertaald uit het Afrikaans. Nadat een besmettelijk virus bijna de gehele 

wereldbevolking heeft uitgeroeid, proberen Willem Storm en zijn 13-jarige zoon in Zuid-Afrika 

een nieuwe leefgemeenschap te stichten wat geen eenvoudige opgave blijkt. Speelduur: 

18:45. Boeknummer: 26578. 

Harles Lewinsky. Andersen. Vertaald uit het Duits. In "Andersen" krijgt een mens een tweede 

kans. Hij wordt opnieuw geboren. Als Jonas. Maar met dat tweede leven kan hij niks 

beginnen. Speelduur: 14:17. Boeknummer: 26579. 



Lulu Taylor. De sneeuwengel. Vertaald uit het Engels. Na het bankroet van haar man en zijn 

wanhoopspoging waarbij hij haar verwondt, krijgt een vrouw een onverwachte erfenis die 

haar mogelijk een uitweg biedt. Speelduur: 16:55. Boeknummer: 26580. 

Luca D'Andrea. In de greep van de waanzin. Vertaald uit het Italiaans. Nadat de vrouw van 

een neonazi is weggevlucht van haar man krijgt ze een auto-ongeluk en wordt verzorgd door 

een boer terwijl haar man alles op alles zet om haar te vinden. Speelduur: 11:11. 

Boeknummer: 26585. 

15: Waargebeurd 

Lieve Baken. Een spoor van verdriet : Jelle, mijn vermiste en vermoorde zoon : dagboek van 

een moeder. Op 21 november 2013 verdwijnt Jelle Leemans. Om overeind te blijven in deze 

omstandigheden, houdt zijn moeder een dagboek bij. Het dagboek volgt alle gebeurtenissen 

vanaf de dag dat Jelle verdween tot en met oktober 2017. Speelduur: 10:39. Boeknummer: 

26512. 

Sigrid Rausing. Maalstroom : memoires. Vertaald uit het Engels. Een zus doet verslag van 

het leven van haar aan drugs verslaafde broer en zijn vrouw en de impact die dat 

drugsgebruik heeft op de hele, welgestelde familie. Speelduur: 7:02. Boeknummer: 26535. 

Eric Goens. Het huis : 9 ontmoetingen, 9 verhalen. In "Het huis" worden Bekende Vlamingen 

mensen van vlees en bloed. Daar leveren ze zich 24 uur lang over aan journalist en 

programmamaker Eric Goens. In de jeugdkamer vertellen ze over hun start in het leven, over 

hun geliefden, over wat hen drijft. In de sportkamer wordt duidelijk hoe hun band met hun 

lichaam is. In de biechtkamer zijn ze blij dat het bijna voorbij is... Eric Goens laat je in dit 

boek meekijken achter de schermen: welke negen gasten zijn hem het meeste bijgebleven? 

Hoe kreeg hij ze te pakken? Hoe verliepen de opnames? Speelduur: 5:03. Boeknummer: 

26581. 

16: Boeken voor jongvolwassenen 

Fantasy. Tahereh Mafi. Welkwoud. Vertaald uit het Engels. Laylee (13) is als enige in 

Welkwoud verantwoordelijk voor het ritueel van het wassen en begraven van de doden. Ze 

kan niet goed tegen het werk en wordt ernstig ziek. Alice wordt naar Welkwoud gestuurd om 

Laylee te helpen. Maar kan haar magie Laylee wel helpen? Speelduur: 8:22. Boeknummer: 

26547. 

Kaat De Kock. Niets om het lijf. Als Maries vriend Adam vreemdgaat, maakt ze het uit. Nadat 

Marie (15, ik-figuur) wat meer opmerkingen krijgt over haar figuur, begint ze met lijnen. Wat 

begint met een paar kilo, verandert in een steeds erger wordende obsessie. Speelduur: 4:02. 

Boeknummer: 26494. 

Luc Descamps. Gewoon leven. De ouders van Romy (15, ik-figuur) zijn erg gespannen. 

Romy is bang dat ze gaan scheiden. Maar dan blijkt dat haar moeder ernstig ziek is. 

Gelukkig heeft ze haar vriend Seppe bij wie ze altijd terecht kan. Speelduur: 4:12. 

Boeknummer: 26534. 

Julie Buxbaum. Het ongeluk project. Vertaald uit het Engels. David brengt de schoolpauze 

altijd in z’n eentje door. Hij heeft een vorm van autisme waardoor iedereen hem mijdt. Dan 

komt Kit bij hem zitten. Haar vader is onlangs omgekomen bij een verkeersongeluk en ze 



vindt zijn directe eerlijkheid verfrissend. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen hen. 

Speelduur: 9:16. Boeknummer: 26590. 

Kerry Drewery. Cel 7. Vormt samen met 7 dagen (deel 2) en Final 7 (deel 3) een trilogie. 

Vertaald uit het Engels. De rechtspraak is vervangen door het reality-programma 'Death is 

Justice' waarbij kijkers beslissen of de verdachte schuldig is. Martha (16) heeft de moord op 

weldoener Jackson Paige bekend. Maar is ze wel schuldig? Speelduur: 10:03. Boeknummer: 

26501. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie 

Sophie Dejaegher. Child Focus: 20 jaar op de bres voor vermiste en seksueel uitgebuite 

kinderen. Dit boek vertelt het verhaal van Child Focus. Over het zoeken op het terrein, over 

de duizenden alarmoproepen per jaar, over hoe je kinderen terugvindt, over hoe je seksueel 

misbruik van kinderen kan voorkomen en ontdekken, over naar welke kinderen we nog altijd 

op zoek zijn... Straffe verhalen van medewerkers, ontroerende getuigenissen van ouders en 

schrijnende feiten, boodschappen van hoop. Speelduur: 6:09. Boeknummer: 26381. 

Montasser AlDe'emeh. Dubbel leven : achter de schermen van de Staatsveiligheid en IS. 

Persoonlijke ervaringen van een Belgische islamdeskundige met jihadisten en de Belgische 

Veiligheidsdienst, met informatie over de belevingswereld van islamitische jongeren. 

Speelduur: 9:03. Boeknummer: 26516. 

Dianne Lake. Mijn leven met Charles Manson : als jongste lid van 'De Familie'. Na jarenlang 

zwijgen besloot Dianne Lake haar verhaal te doen. Samen met journaliste Deborah Herman 

tekende ze het bizarre stukje verleden van haarzelf op waarin ze jarenlang een verhouding 

had met Charles Manson, een Amerikaanse crimineel. Speelduur: 14:09. Boeknummer: 

26604. 

Peter Boeckx. Danny Vanhamel : memoires van een ex-gangster. Limburger Danny 

Vanhamel pleegde in de jaren 80 een hele reeks roofovervallen in ware gangster-stijl, zij het 

zonder ooit een slachtoffer te maken. Zijn grootste 'stunt' was de ontvoering van de kleine 

Anthony De Clerck, het zoontje van textielmagnaat Jan De Clerck. Die misdaad deed hem 

voor meer dan tien jaar in de gevangenis belanden. Peter Boeckx (ook bekend van The Sky 

is the Limit en De Bende Haemers) sprak vele uren met Vanhamel. Speelduur: 3:10. 

Boeknummer: 26476. 

Paul Meyer. Bekentenissen van een meestersmokkelaar : de bende van 700 miljoen. Paul 

Meyer was het kopstuk van 'de bende van 700 miljoen', een legendarische groep 

drugssmokkelaars die de onderwereld van de Lage Landen een tiental jaar regeerde, tot ze 

in 2007 werd opgerold. Meyer heeft er een jarenlange gevangenisstraf op zitten. Acht 

maanden zat hij vast in Bangkok Hilton, een van de gevaarlijkste gevangenissen ter wereld. 

Nu is hij weer vrij en blikt zonder taboes terug op zijn criminele carrière. Speelduur: 11:56. 

Boeknummer: 26505. 

Jef Vermassen. Meester, ik heb geen tranen meer : het onbekende en miskende leed van 

slachtoffers. De bekendste strafpleiter van België bekijkt de gevolgen van trauma’s door de 

bril van de slachtoffers van criminaliteit en laat geen onderdeel van rouw en rouwproces 

onbesproken. Speelduur: 19:00. Boeknummer: 26457. 



Joby Warrick. Driedubbelspion : hoe een Al-Qaidamol de CIA infiltreerde. Journalistieke 

reportage over een mislukte contraspionage-actie van de CIA in Afghanistan in 2009. 

Speelduur: 11:25. Boeknummer: 26483. 

2: Geschiedenis 

Richard Evans. De eeuw van de macht: Europa 1815-1914. Een volledige beschrijving van 

de revoluties, de oorlogen en de opbouw van rijken die de negentiende eeuw markeerden. 

De eeuw van de macht is een boek van een historicus op het hoogtepunt van zijn kunnen en 

essentieel voor iedereen die probeert inzicht te krijgen in het Europa van toen én nu. 

Speelduur: 45:33. Boeknummer: 26336. 

Nick Lloyd. Passendale : Ieper 1917. Nieuwe analyse, mede op basis van tot nu toe 

onbekende Duitse archieven, van de Derde Slag bij Ieper in juli 1917, met de conclusie dat 

de Britten hier hadden kunnen winnen. Speelduur: 16:04. Boeknummer: 26485. 

Jonathan Trigg. Het testament van de Vlaamse Waffen-SS : de allerlaatste Oostfronters 

getuigen. Interviews met leden van de Vlaamse Waffen-SS, die onder Duitse vlag in Rusland 

vochten tegen het Rode Leger in 1941-1945. Speelduur: 9:02. Boeknummer: 26540. 

Gordon Corera. Voor God en vaderland : een Belgisch priester, zijn verzetsgroep en een 

postduif tijdens WOII. Met gevaar voor eigen leven bespioneerden Belgische verzetsstrijders 

de nazi's en staken zij hun geheime berichten in kokertjes aan de poten van duiven, die 

trouw terugvlogen naar hun afzender. Rode draad doorheen dit boek is de Belgische 

verzetsgroep Leopold Vindictive. Aan het hoofd stond Joseph Raskin, een patriottisch 

priester. Speelduur: 12:40. Boeknummer: 26542. 

Deborah Lipstadt. De geschiedenis ontkend : waarom ik zes jaar van mijn leven besteedde 

aan de rechtszaak tegen Holocaustontkenner David Irving. Deborah Lipstadt noemde in haar 

beroemde boek uit 1993 'Denying the Holocaust' David Irving, een productieve schrijver van 

boeken over de Tweede Wereldoorlog, een van de gevaarlijkste woordvoerders voor de 

ontkenning van de Holocaust. Het volgende jaar, nadat Lipstadt's boek in het Verenigd 

Koninkrijk werd gepubliceerd, startte Irving een proces tegen Lipstadt en haar uitgever. Dit is 

Lipstadt's verslag van deze unieke juridische strijd en haar doorslaggevende overwinning. 

Speelduur: 17:00. Boeknummer: 26524. 

Geert Buelens. De jaren zestig : een cultuurgeschiedenis. De auteur laat zien hoe grote 

geopolitieke en culturele ontwikkelingen in elkaar grepen en zorgden voor een omwenteling 

van waarden. Speelduur: 21:30. Boeknummer: 26611. 

Frank Seberechts. Onvoltooid Vlaanderen : van taalstrijd tot natievorming. Geschiedenis van 

de Vlaamse Beweging vanaf het ontstaan aan het einde van de achttiende eeuw tot heden. 

Speelduur: 7:02. Boeknummer: 26572. 

3: Gezondheid 

Wim Distelmans. Palliatieve sedatie : 'trage euthanasie' of sociale dood? Verhandeling vanuit 

de Belgische context over verschillen en overeenkomsten tussen palliatieve sedatie en 

euthanasie. Speelduur: 4:55. Boeknummer: 26473. 

Wim Distelmans. Over hoe graag mensen leven : gedachten en verhalen over leven en 

dood. Professor en dokter Wim Distelmans staat vooral bekend om zijn inzet voor de 

euthanasiewet uit 2002 en als voorvechter voor een volwaardige palliatieve zorg. Uit de vele 



gesprekken en ervaringen heeft de auteur een unieke visie gekregen op leven en dood, over 

welk beeld mensen hebben over de dood, over hoe wreed het lot kan zijn, maar vooral over 

hoe graag mensen leven en hoe kostbaar het leven is. Speelduur: 3:31. Boeknummer: 

26603. 

Michel Follet. Kopzorgen : leven met tinnitus & hyperacusis. Ingelezen door de auteur. In zijn 

hier verzamelde columns beschrijft de Vlaamse auteur, die al jaren lijdt aan tinnitus 

(oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluiden), allerlei situaties in het dagelijks 

leven waar hij hinder ervaart van deze aandoeningen. Speelduur: 2:50. Boeknummer: 

26523.  

Thomas Alberico. Geflipt : leven met een bipolaire stoornis. Thomas Alberico heeft een 

beestje. Soms maakt het hem somber, zelfs suïcidaal. Dan weer is hij manisch en loopt hij 

zichzelf voorbij. In zijn debuutboek ‘Geflipt’ schrijft de Vilvoordenaar over zijn bipolaire 

stoornis. Speelduur: 8:10. Boeknummer: 26477. 

Joanna Kortink. Uit de ban van emotie-eten : een nieuwe oplossing voor eet- en 

gewichtsproblemen. Zelfhulpboek gebaseerd op moderne therapeutische inzichten als 

mindfulness en aandachtgerichte cognitieve therapie. Speelduur: 8:55. Boeknummer: 26487. 

Anaïs Van Ertvelde. Vuile lakens : een hedendaagse visie op seksualiteit. In dit boek leggen 

de auteurs bloot dat ‘seksuele vrijheid’ een illusie is. Ze zoeken in de geschiedenis, cultuur 

en wetenschap én in hun eigen ervaringen naar wat onze lichamen beknot. Onderwerpen die 

zoal aan bod komen, zijn: seksuele voorlichting, anatomische kennis, schaamte, vrouwelijk 

verlangen, maagden, fluïditeit, monogamie, uiterlijk, en porno. Speelduur: 10:13. 

Boeknummer: 26456. 

4: Opvoeding en onderwijs 

David Van Reybrouck. Vrede kun je leren. Pleidooi voor versterkte aandacht in het onderwijs 

voor 'mentale hygiëne': mindfulness, geweldloze communicatie en compassie als 

bouwstenen voor een vreedzamer samenleving. Speelduur: 2:14. Boeknummer: 26292. 

Gita Deneckere. Uit de ivoren toren : 200 jaar Universiteit Gent. Gita Deneckere neemt de 

lezer mee in het universiteitsarchief en het collectief geheugen van haar universiteit en laat 

de mensen aan het woord die de universiteit gemaakt hebben tot wat ze is. Speelduur: 

17:07. Boeknummer: 26514. 

5: Psychologie 

Fleur Van Groningen. Leven zonder filter : mijn ervaring met hoogsensitiviteit. Voel jij je 

anders dan de meeste mensen? Krijg je meer indrukken binnen? Ben je sneller moe? Maar 

heb je ook meer oog voor detail? Ervaar je intense emoties, voel je anderen makkelijk aan 

en streef je naar diepgaande contacten? Dan ben jij mogelijk hoogsensitief. In Leven zonder 

filter vertelt Fleur openhartig en met zelfrelativering over de zoektocht naar haar 

gebruiksaanwijzing. Hoe ze ontdekte dat ze hoogsensitief is en zich daar aanvankelijk tegen 

verzette, uit schrik voor labels en zweefteven. Tot ze ondervond dat de eigenschap naast 

nadelen ook voordelen kent. Speelduur: 8:51. Boeknummer: 26369. 

Marcel Hendrickx. Zeg me dat ik oké ben : over perfectionisme en bevestigingsdrang. 

Zelfhulpgids voor mensen die lijden aan perfectionisme, een streven om aandacht en 



bevestiging te krijgen dat kan uitlopen op onder meer faalangst en depressie. Speelduur: 

7:21. Boeknummer: 26461. 

Hilde Østby. Zoeken naar zeepaardjes : een boek over het geheugen. Uitleg over het 

functioneren en disfunctioneren van het menselijk geheugen, inclusief reconstructies en 

valse herinneringen. Speelduur: 9:18. Boeknummer: 26591. 

6: Sociale vraagstukken 

Rachida Aziz. Niemand zal hier slapen vannacht. Persoonlijk relaas van een Belgische 

vrouw van Marokkaanse afkomst over racisme en discriminatie in de westerse 

samenlevingen. Speelduur: 5:41. Boeknummer: 26465. 

Rachida Lamrabet. Zwijg, allochtoon! Essay over o.a. privacy voor Moslima's, het 

boerkaverbod en vrijheid van meningsuiting in België. Speelduur: 4:37. Boeknummer: 26466.  

Dalilla Hermans. Brief aan Cooper en de wereld. Autobiografie van een uit Rwanda 

geadopteerde vrouw die opgroeide in een Vlaams dorp en daar o.a. met racisme te maken 

kreeg. Speelduur: 4:48. Boeknummer: 26536. 

Majd Khalifeh. Herboren : hier komt een nieuwe Belg. Het relaas van een stateloze 

Palestijnse Syriër die naar België vlucht, asiel aanvraagt, na tien jaar de Belgische 

nationaliteit verwerft en als journalist een toekomst opbouwt in zijn nieuwe land. Speelduur: 

6:13. Boeknummer: 26538. 

Monika Triest. Wat zoudt gij zonder 't vrouwvolk zijn : een geschiedenis van het feminisme in 

België. Hoe is het feminisme in België ontstaan? Welke dames waren de voortrekkers in de 

19de en de 20ste eeuw? Welke veranderingen hebben zij teweeggebracht door de jaren 

heen? Monika Triest, gewezen professor Vrouwenstudies aan de Universiteit van 

Amsterdam, onderzoekster en schrijfster, heeft de vele verhalen en feiten verzameld. 

Speelduur: 10:32. Boeknummer: 26593. 

Deel 3: Romans ingelezen in het Engels  

1: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Robert Ludlum. The road to Gandolfo. Een hooggeplaatste Amerikaanse militair, die wegens 

zijn gedrag uit de dienst is ontslagen, vat het plan op de paus te ontvoeren. Speelduur: 

12:03. Boeknummer: 600481. 

Josephine Hart. The stillest day. Door een onconventionele daad te verrichten bewerkstelligt 

een jonge vrouw rond de eeuwwisseling haar eigen ondergang. Speelduur: 5:05. 

Boeknummer: 600485. 

Clive Barker. The thief of always : a fable. Een Engelse schooljongen belandt in een sinister 

vakantiehuis en ontpopt zich na griezelige en poëtische avonturen als een hedendaagse 

drakendoder. Speelduur: 4:20. Boeknummer: 600487. 

Matthew Condon. The trout opera. Voorafgaand aan de Olympische Spelen in Sydney 

(2000) ontmoeten twee heel verschillende mensen elkaar: zij ontdekken dat ze familie van 

elkaar zijn en besluiten een reis te maken die hun leven verandert. Speelduur: 19:44. 

Boeknummer: 600489.  



Peter Carey. The unusual life of Tristan Smith. Een mismaakte jongen gaat met zijn 

verzorger op zoek naar zijn vader, die leeft in een wonderlijke wereld met zonderlinge, 

kleurrijke figuren. Speelduur: 16:20. Boeknummer: 600490. 

Emma Tennant. Woman beware woman. Als een man dood in de bossen wordt gevonden, 

neemt zijn vrouw zich voor hem te wreken. Speelduur: 6:56. Boeknummer: 600501. 

2: Verhalen 

Helen Garner. Cosmo Cosmolino. Drie mensen komen toevallig met elkaar in contact in het 

huis van een van hen en gaan een gezamenlijke huishouding voeren. Speelduur: 7:15. 

Boeknummer: 600420. 

Helen Garner. Postcards from surfers. Elf verhalen over de complexiteit van leven en liefde, 

van terugkijken en verlangen; van wat het betekent om een vreemdeling te zijn, op vreemde 

grond. Speelduur: 2:50. Boeknummer: 600452. 

Nadine Gordimer. Six feet of the country. Dit boek bevat zeven korte verhalen die het 

dagelijkse leven van Zuid-Afrikaanse mensen in de jaren vijftig presenteren. Speelduur: 3:09. 

Boeknummer: 600457. 

3: Waargebeurd 

Dian Fossey. Gorillas in the mist. Verslag van de observaties van een groep berggorilla's in 

de Afrikaanse Virungabergen gedurende 13 jaar. Speelduur: 11:18. Boeknummer: 600433. 

Thomas Keneally. Searching for Schindler. Dit is het boeiende verhaal achter Schindler's List 

, het Booker Prize-winnende boek en de Academy Award-winnende Spielberg-film. Keneally 

vertelt het verhaal van de onwaarschijnlijke ontmoeting die hem ertoe bracht om over Oskar 

Schindler te schrijven en over de impact van zijn buitengewone verhaal op mensen over de 

hele wereld. Speelduur: 10:34. Boeknummer: 600454. 

Rupert Isaacson. The horse boy : a father's miraculous journey to heal his son. Verslag van 

een reis door Mongolië. Speelduur: 11:25. Boeknummer: 600470. 

4: Boeken voor jongvolwassenen 

Vikki Wakefield. Friday Brown. De 17-jarige Vrijdag Brown is op de vlucht om herinneringen 

aan haar moeder en de familievloek te ontlopen en belandt in een straatbende. Speelduur: 

7:40. Boeknummer: 600503 

Rebecca James. Beautiful malice. De 17-jarige Katherine (ik-figuur) start haar nieuwe 

schooljaar in een nieuwe omgeving, ver weg van het familiedrama dat haar achtervolgt, 

totdat ze een nieuwe vriendin maakt. Speelduur: 10:14. Boeknummer: 600408. 

Aidan Chambers. Dance on my grave. Een 16-jarige jongen vertelt hoe hij ertoe is gekomen 

om te dansen op het graf van zijn overleden vriend. Speelduur: 6:55. Boeknummer: 600423. 

Jackie French. They came on viking ships. Wanneer Hekja's dorp overvallen wordt door 

Vikingen en ze gevangen wordt genomen om gebruikt te worden als een slaaf voor haar 

nieuwe meesteres Freydis, heeft Hekja alleen haar trouwe hond Riki Snarfari en haar snelle 



benen om haar te begeleiden. Maar zal het genoeg zijn om te overleven in vijandelijk 

gebied? Speelduur: 7:38. Boeknummer: 600494. 


