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Deel 1: Romans 

1: Columns 

Sandro Veronesi. 
Een god waakt over je. 



Vertaald uit het Italiaans. Korte, losse teksten over bijzondere prestaties van topsporters en 
bijzondere gebeurtenissen in enkele sporten. 
Speelduur: 5:23. Boeknummer: 25557. 
 
Marc Didden. 
De wanhopige optimist : columns en andere teksten. 
Een selectie van columns van Marc Didden die tussen 2010 en 2016 verschenen in De 
Morgen en Humo. De publicatie bevat daarnaast ook een aantal langere teksten en lezingen 
over Brussel, kunstenaars en bibliofilie en het essay 'De kunst van de column'. 
Speelduur: 15:12. Boeknummer: 25570. 
 
Veronique Puts. 
Vier poten op één buik. 
Verhalen over de katten van de schrijfster. 
Speelduur: 2:41. Boeknummer: 25619. 

2: Detectives 

Ludo Geluykens. 
Wraak in de familie. 
Mark Van Beeumen ontdekt dat zijn vrouw Brigitte De Ridder een verhouding heeft met een 
jongere man. Wanneer ze vermoord wordt teruggevonden in het huis van haar nieuwe 
vriend, gaan commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter op zoek naar 
de moordenaar. Verder gebeurt nog een mysterieuze aanranding in de Rivierstraat op het 
Lisp en zaken op de parking van Cultuurcentrum De Mol die het daglicht niet mogen zien. 
Speelduur: 7:23. Boeknummer: 25508. 
 
Stuart MacBride. 
De vermisten en de doden. 
Vertaald uit het Engels. Inspecteur Logan McRae heeft - zoals gewoonlijk - de procedures 
niet gevolgd, waardoor een sadistische moordenaar vrij komt. 
Speelduur: 22:58. Boeknummer: 25540. 
 
Ruth Ware. 
De vrouw in suite 10. 
Vertaald uit het Engels. Een Engelse journaliste wordt tijdens een luxe cruise geconfronteerd 
met een misdaad en komt in levensgevaar. 
Speelduur: 10:48. Boeknummer: 25571. 
 
Nora Roberts. 
Verbroken lijn. 
Vertaald uit het Engels. Een schrijfster van misdaadverhalen wreekt de moord op haar zuster 
die na een scheiding een sekslijn exploiteerde om haar advocaat te kunnen betalen. 
Speelduur: 12:10. Boeknummer: 25613. 

3: Historische romans 

Antonio Di Benedetto. 
Zama. 
Vertaald uit het Spaans. Eind 18e eeuw lopen de carrière en het leven van een hoge 
ambtenaar vast in een verre uithoek van het Spaanse koloniale rijk in Zuid-Amerika. 
Speelduur: 7:54. Boeknummer: 25552. 
 



Maggie Leffler. 
De vrouw die in de wolken leefde. 
Vertaald uit het Engels. Een 87-jarige Amerikaanse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog 
pilote was, vraagt een 15-jarig half-Joods meisje haar memoires uit te typen wat resulteert in 
een vriendschap met bijzondere gevolgen. 
Speelduur: 10:49. Boeknummer: 25581. 
 
Yaa Gyasi. 
Weg naar huis. 
Vertaald uit het Engels. Familie-epos over twee Ghanese vrouwen uit de 18e eeuw en hun 
nakomelingen, dat het verhaal schetst van de slavernij en de gevolgen daarvan tot in de 
moderne tijd. 
Speelduur: 12:48. Boeknummer: 25609. 

4: Ideeënliteratuur 

Simone Van Saarloos. 
De vrouw die. 
Een moleculair biologe bereidt zich voor op de marathon van New York, die ze als statement 
in boerka wil lopen. 
Speelduur: 9:10. Boeknummer: 25366. 
 
Jan Vantoortelboom. 
De drager. 
Een vader benadert de ernstige ziekte van zijn kind op een heel andere manier dan zijn 
goede vriend, peetoom van het kind, dat doet. 
Speelduur: 4:53. Boeknummer: 25467. 
 
Jonathan Levi. 
Krachtenspel : een koningsdrama. 
Vertaald uit het Engels. Als een man en vrouw elkaar ontmoeten in Cambridge in 1978, 
geliefden worden en elkaar uit het oog verliezen, moeten ze door tijd en verschillende 
plaatsen reizen om elkaar weer te vinden. 
Speelduur: 14:34. Boeknummer: 25569. 

5: Makkelijk lezen 

Ingrid Vander Veken. 
De ogen van een kind. 
Ingelezen door de auteur. De ouders van Pinkie zijn Duits. Maar ze verhuisden naar 
Nederland. Daar is Pinkie in 1940 geboren. Zij vindt oorlog heel gewoon, ze kent niets 
anders. Maar steeds vaker gebeuren er ongewone dingen. Waarom keert haar vader niet 
meer terug? Waarom mag je met sommige kinderen niet spelen? Waar brengt die Duitse 
soldaat haar moeder naartoe? Na vijf jaar stopt de oorlog en is het vrede. Maar het leven van 
Pinkie is voorgoed veranderd. (…) Ingrid Vander Veken. De ogen van een kind. Ingelezen 
door de auteur. 
Speelduur: 1:05. Boeknummer: 25219. 
 
Diane De Keyzer. 
De oorlog van Fien : augustus 1914. 
Fien is een meid. Ze werkt in de keuken voor de familie Tielemans. Mijnheer Tielemans is de 
burgemeester van Aarschot. Op 4 augustus 1914 trekken Duitse soldaten ons land binnen. 



Veel mensen slaan op de vlucht. De Duitsers veroveren Aarschot. Iemand schiet een Duitse 
generaal dood. De wraak van de Duitsers is gruwelijk. 
Speelduur: 1:03. Boeknummer: 25218. 
 
Ilona Plichart. 
De droom van Christoffel. 
Salwa is een jonge vrouw die van letters houdt. Ze bezoekt het huis van de drukker 
Christoffel Plantin in Antwerpen. Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden. 
Speelduur: 0:15. Boeknummer: 25579. 

6: Novellen 

Christophe Vekeman. 
Gezellig is anders. 
Een cameraman voor een regionale televisiezender en minnaar van een getrouwde vrouw, 
besluit op een dag de kwaadaardigheid van de mensen in het algemeen en die van hemzelf 
in het bijzonder niet langer voor lief te nemen. Van nu af aan heeft hij nog slechts één 
streefdoel in zijn leven: het creëren van wat hij zelf hardnekkig als 'gezelligheid' aanduidt. De 
gevolgen zijn op zijn zachtst gezegd drastisch te noemen. 
Speelduur: 2:30. Boeknummer: 24932. 
 
Gunnar Gunnarsson. 
De goede herder. 
Vertaald uit het Deens. Een boerenknecht trekt elk jaar in de adventstijd de bergen van 
IJsland in om verdwaalde schapen te zoeken; deze keer duurt de tocht heel lang omdat hij 
steeds andere mensen helpt. 
Speelduur: 2:35. Boeknummer: 25118. 
 
Fredrik Backman. 
En elke ochtend wordt de weg naar huis steeds langer. 
Vertaald uit het Zweeds. Een oude man die aan dementie lijdt, doet zijn best om zijn 
herinneringen vast te houden. 
Speelduur: 1:11. Boeknummer: 25534. 

7: Psychologische romans 

Denis Thériault. 
De verloofde van de postbode. 
Vertaald uit het Frans. Een verliefde serveerster in Montreal doet zich voor als de verloofde 
van een haiku-schrijvende postbode met geheugenverlies. 
Speelduur: 5:33. Boeknummer: 25510. 
 
Liane Moriarty. 
Bijna echt gebeurd. 
Vertaald uit het Engels. De verhoudingen van zes volwassenen en drie kinderen zijn de dag 
na een gezamenlijke barbecue voor altijd dramatisch veranderd wanneer een buurman dood 
wordt gevonden. 
Speelduur: 16:23. Boeknummer: 25529. 
 
Rabih Alameddine. 
Een overbodige vrouw. 
Vertaald uit het Engels. Een oudere gescheiden vrouw zonder kinderen, wonend in Beiroet, 
kijkt terug op haar leven dat is gewijd aan de literatuur. 



Speelduur: 10:41. Boeknummer: 25536. 
 
Elise Wuyts. 
De studente. 
Nadat een studente in het preutse victoriaanse Engeland van 1882 les krijgt van een dokter, 
raken de twee al snel verwikkeld in een kat- en muisspel over de onthulling van hun ware 
aard. 
Speelduur: 6:59. Boeknummer: 25564. 
 
Mike Gayle. 
Het jaar na jou. 
Vertaald uit het Engels. Als zijn schoonmoeder naar Australië vertrekt, moet een weduwnaar 
zijn twee jonge dochters alleen opvoeden. 
Speelduur: 10:44. Boeknummer: 25586. 
 
Michela Murgia. 
De lessen. 
Vertaald uit het Italiaans. Een Sardijnse actrice ontfermt zich over een twintig jaar jongere 
muziekstudent om hem in te wijden in de kunst en cultuur, maar hun intensieve contact roept 
bij beiden heftige gevoelens op. 
Speelduur: 6:38. Boeknummer: 25588. 
 
Fabio Volo. 
Het hoort er allemaal bij. 
Vertaald uit het Italiaans. Wanneer Nicola vader is geworden, mist hij zijn vrije leventje. 
Speelduur: 6:21. Boeknummer: 25627. 

8: Reisverhalen 

Ingrid Castelein. 
Route de la Lavande : zomers en winters in de Provence. 
Chronologisch reisverslag van twee jaren vakantie in de Provence, met naast fietsen ook 
aandacht voor aantrekkelijke locaties in de streek. 
Speelduur: 10:29. Boeknummer: 25490. 
 
Jade Chang. 
De Wangs vs. de wereld. 
Vertaald uit het Engels. Als Charles Wang, die in de VS een cosmetica-imperium opbouwde, 
door de financiële crisis van 2008 alles kwijtraakt, besluit hij met vrouw en kinderen een reis 
te gaan maken om zo hun leven weer op de rails te krijgen. 
Speelduur: 15:05. Boeknummer: 25461. 
 
Stefaan Van Kerchove. 
De Aziatische parabool : tegendraads op reis naar China. 
Reisverslag van tien jaar (trein)reizen door Eurazië, met de nadruk op China en omringende 
landen. 
Speelduur: 11:58. Boeknummer: 25501. 
 
Ingrid Castelein,. 
Mont Ventoux : zomers en winters in de Provence : eten, fietsen, slapen. 
Persoonlijke reisverhalen over de Vauclause, Frankrijk, met speciale aandacht voor fietsen 
en de Mont Ventoux. 
Speelduur: 9:04. Boeknummer: 25522. 
 



Manu Causse. 
De groene eend. 
Road novel vertaald uit het Frans. Een vader ontvoert zijn autistische zoon uit een 
psychiatrische kliniek en maakt met hem in een groene 2CV een tocht door Frankrijk. 
Speelduur: 8:59. Boeknummer: 25530. 
 
Homer Hickam. 
Albert moet naar huis. 
Road novel vertaald uit het Engels. Een jong echtpaar uit West-Virginia vertrekt in 1935 in 
een oude auto naar Orlando met hun alligator Albert om daar voor hem een nieuw thuis te 
zoeken. 
Speelduur: 14:44. Boeknummer: 25537. 

9: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Donald Ray Pollock. 
De hemelse tafel. 
Vertaald uit het Engels. Na de plotselinge dood van hun dominante vader in 1917 worden 
drie Amerikaanse boerenzoons outlaws. 
Speelduur: 18:16. Boeknummer: 25502. 
 
Karel Schoeman. 
Verliesfontein. 
Vertaald uit het Afrikaans. In een dorpje in de Kaapkolonie zorgen de Boerenoorlogen niet 
alleen voor verdeeldheid, maar ook voor agressie waarvan vooral de zwarte bevolking het 
slachtoffer wordt. 
Speelduur: 11:38. Boeknummer: 25512. 
 
Luc Vancampenhout. 
De fantoomgod. 
Een neurochirurg wordt door een godsdienstfanaat in zijn onderzoek en manieren van 
behandelen agressief gedwarsboomd. 
Speelduur: 7:43. Boeknummer: 25545. 
 
Alberto Barrera Tyszka. 
De laatste dagen van de commandant. 
Bekroond met de Premio Tusquets Editores de Novela. Vertaald uit het Spaans. Wanneer 
een oncoloog materiaal in handen krijgt dat de reputatie van de stervende president Hugo 
Chávez onherroepelijk kan beschadigen, wordt hij gedwongen partij te kiezen voor of tegen 
de dictator. 
Speelduur: 6:55. Boeknummer: 25547. 
 
Jane Gardam. 
Een onberispelijke man. 
Vertaald uit het Engels. Eerste deel van een trilogie. Deel twee en drie zijn in voorbereiding. 
Een bejaarde Britse rechter kijkt terug op zijn veelbewogen leven, vanaf zijn geboorte in 
Singapore tot zijn leven als eenzame gepensioneerde weduwnaar nu. 
Speelduur: 11:59. Boeknummer: 25549. 
 
Emily Ruskovich. 
Idaho. 
Vertaald uit het Engels. Een vrouw probeert te achterhalen wat voor vreselijks gebeurd is 
met de eerste vrouw en dochters van haar dementerende man. 
Speelduur: 11:47. Boeknummer: 25559. 



 
Elia Barceló. 
De kleur van stilte. 
Vertaald uit het Spaans. Als de Spaanse Helena veertig jaar na de moord op haar zus 
aanwijzingen krijgt over de toedracht daarvan, verdiept ze zich in de omstandigheden van 
destijds en ontdekt schokkende feiten uit het familieverleden. 
Speelduur: 15:52. Boeknummer: 25560. 
 
David Vann. 
Klare lucht zwart. 
Vertaald uit het Engels. In de 13e eeuw v.Chr. doodt tovenares Medea haar broer en 
verraadt haar vader om voor de Griekse held Jason het Gulden Vlies te veroveren. Moderne 
hervertelling van een toneelstuk van Euripides. 
Speelduur: 8:08. Boeknummer: 25580. 
 
Gerrit Janssens. 
Twaalf. 
Een 12-jarige jongen zwerft door de stad en denkt terug aan het afgelopen jaar. 
Speelduur: 6:40. Boeknummer: 25615. 
 
Sara Nović. 
Wie het mooist valt. 
Vertaald uit het Engels. Het zorgeloze leven van een jong meisje wordt verstoord door de 
Joegoslavische burgeroorlog. 
Speelduur: 8:28. Boeknummer: 25620. 

10: Romantische boeken 

Danielle Steel. 
Van onschatbare waarde : drie dochters en een bijzondere erfenis. 
Vertaald uit het Engels. Als de ex-man van Véronique sterft, krijgen zij en haar drie dochters 
een onverwachte en verrassende erfenis. 
Speelduur: 11:47. Boeknummer: 25519. 
 
Jojo Moyes. 
Dans met mij. 
Vertaald uit het Engels. Een opstandig tienermeisje met problemen en de droom ooit een 
groot ruiter te worden, ontmoet een advocate die op het punt staat te scheiden. 
Speelduur: 21:20. Boeknummer: 25566. 
 
Nora Roberts. 
Geboren in ijs. 
Vertaald uit het Engels. Brianna Concannon, een jonge Ierse vrouw, verliest haar 
afstandelijkheid als een knappe Amerikaanse schrijver in haar B&B komt logeren. 
Speelduur: 13:40. Boeknummer: 25626. 

11: Spionageromans 

Thomas Engström. 
Ten westen van de vrijheid. 
Vertaald uit het Zweeds. In het Berlijn van 2011 vormt de man achter de Duitse Wikileaks 
een bedreiging voor de CIA en moet worden opgespoord door de voormalige Oost-Duitse 
dubbelspion Ludwig Licht. 



Speelduur: 8:33. Boeknummer: 25067. 
 
Jean Echenoz. 
De spionne. 
Vertaald uit het Frans. Als Constance door de geheime dienst wordt ontvoerd en haar man 
nauwelijks actie onderneemt om haar terug te vinden, neemt haar leven een avontuurlijke 
wending. 
Speelduur: 8:48. Boeknummer: 25301. 
 
Thomas Engström. 
Ten zuiden van de hel. 
Vertaald uit het Zweeds. De voormalig Oost-Duitse dubbelspion Ludwig Licht wordt door zijn 
ex-baas bij de CIA ingezet om in de VS te infiltreren in een gevaarlijke extreem-rechtse 
organisatie. 
Speelduur: 11:50. Boeknummer: 25532.  

12: Streek- en familieromans 

Rafel Nadal. 
De vloek van de Palmisano's. 
Vertaald uit het Catalaans. Nadat alle mannelijke leden van de familie Palmisano in de 
Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld, probeert een weduwe, die spoedig daarna van een 
zoon is bevallen, hem te behoeden voor de vloek die op de familie lijkt te rusten. 
Speelduur: 10:33. Boeknummer: 25441. 
 
Rosalie Ham. 
De dochter van de wijnmaker. 
Vertaald uit het Engels. In het Australië van eind 19e eeuw probeert een jonge vrouw haar 
droom te verwezenlijken om de wijngaard van haar familie te leiden. 
Speelduur: 11:54. Boeknummer: 25443. 
 
Marcia Willett. 
Een zomer zonder einde. 
Vertaald uit het Engels. De gepensioneerde en jonge bewoners van een landgoed in Devon 
hebben problemen met geheimen uit het verleden en het opbouwen van een toekomst. 
Speelduur: 8:46. Boeknummer: 25575. 

13: Thrillers 

Lucie Whitehouse. 
Een andere waarheid. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw heeft een droomhuwelijk tot ze ontdekt dat haar 
man liegt over een weekendje voor zijn werk in New York en hij haar spaargeld heeft 
weggesluisd. 
Speelduur: 11:57. Boeknummer: 25503. 
 
Patrick Conrad. 
Residentie van Artevelde : roman noir. 
Een homoseksuele galeriehouder, die de tijd verdrijft met het bespieden van zijn overburen 
in de Residentie van Artevelde, is plotseling verdwenen. 
Speelduur: 7:48. Boeknummer: 25504. 
 
Claire Douglas. 



De pier. 
Vertaald uit het Engels. Als een vrouw, 20 jaar nadat haar vriendin is verdwenen, hoort dat er 
een lichaam is gevonden, keert ze terug naar het kustplaatsje van haar jeugd. 
Speelduur: 9:55. Boeknummer: 25521. 
 
Marc Buelens. 
Het Brussel syndroom : maakt de Brexit deel uit van een duivels plan? 
Door de ontvoering van zes eurocommissarissen tegelijk zijn een journaliste, een Britse 
toponderhandelaar en de president van Europa verplicht samen te werken. 
Speelduur: 10:46. Boeknummer: 25548. 
 
Mikaela Bley. 
Donker water. 
Vertaald uit het Zweeds. Terwijl tv-misdaadjournaliste Ellen Tamm de moord op een 
zwangere vrouw onderzoekt, krijgt ze steeds meer inzicht in de verdrinking van haar 
tweelingzusje in haar eigen jeugd. 
Speelduur: 14:07. Boeknummer: 25558. 
 
Koen Strobbe. 
De wolf van Colombes. 
Nadat Laura en Nicolas hun drukke leven in Parijs vaarwel zegden, wordt een oude 
Provençaalse dokterswoning hun nieuwe droom. Terwijl ze gulzig het herfstige Zuiden 
ontdekken, worden ze geconfronteerd met de intriges van de plaatselijke bevolking. 
Speelduur: 10:29. Boeknummer: 25561. 
 
Karen Rose. 
Niemand zeggen. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge Amerikaanse vrouw en haar zoon ontsnappen aan hun 
gewelddadige man en vader maar blijven bang dat hij hen ooit op het spoor komt. 
Speelduur: 17:35. Boeknummer: 25565. 
 
Guido Eekhaut. 
Slender man. 
Een gepensioneerde rechercheur is getuige van een moord door twee meisjes van 14 en 
heeft moeite de politie te overtuigen omdat er geen bewijs te vinden is. 
Speelduur: 7:11. Boeknummer: 25592. 

14: Verhalen 

Arlene Heyman. 
Grote boze seks. 
Vertaald uit het Engels. Verhalen over seks, relaties en liefde in het leven van vijftigplussers. 
Speelduur: 6:45. Boeknummer: 25298. 
 
Joseph Mitchell. 
In het oude hotel. 
Vertaald uit het Engels. Journalistieke reportages uit de periode 1943-1964 met portretten 
van markante figuren en plaatsen in New York. 
Speelduur: 18:29. Boeknummer: 25346. 
 
Birgül Oguz. 
Ha!: een verhaal. 
Vertaald uit het Turks. Een jonge vrouw rouwt om het verlies van haar vader en zijn idealen. 
Speelduur: 3:19. Boeknummer: 25389. 



 
Hassan Blasim. 
Lijkententoonstelling. 
Vertaald uit het Arabisch. Surrealistische, wrede verhalen die zich afspelen in Irak na de val 
van Saddam Hussein en in Finland. 
Speelduur: 4:27. Boeknummer: 25543. 

15: Waargebeurd 

Kristian Gidlund. 
Dit lichaam van mij. 
Vertaald uit het Zweeds. Autobiografisch relaas van een Zweedse musicus (1983-2013) bij 
wie in 2011 maagkanker werd geconstateerd. 
Speelduur: 10:10. Boeknummer: 25442. 
 
Cathy Glass. 
Mama ik mis je : het waargebeurde verhaal van een klein meisje dat wanhopig graag naar 
huis wil. 
Vertaald uit het Engels. Persoonlijk verslag van een pleegmoeder van een jong meisje, de 
strijd die ze moest voeren over haar voogdij en haar eigen worstelingen. 
Speelduur: 10:38. Boeknummer: 25464. 
 
Rita Vrancken. 
Buiten blijft het zondag : roman, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
Een vrouw raakt binnen 24 uur volledig verlamd door het syndroom van Guillain-Barré. 
Speelduur: 8:08. Boeknummer: 25506. 
 
Anke Wauters. 
Dik. Lelijk. Wijf : over bodyshaming en zelfbeeld. 
De schrijfster vertelt over haar overgewicht, de wijze waarop haar 'dik-zijn' haar leven 
beheerst en haar worstelingen om zichzelf te accepteren zoals ze is en om de acceptatie van 
anderen te verwerven. 
Speelduur: 4:58. Boeknummer: 25511. 
 
Lauren Watt. 
De bucketlist van mijn hond : wat ik heb geleerd van mijn heel erg grote hond. 
Vertaald uit het Engels. Een episch avontuur van een meisje en een 73 kilo wegende 
Engelse mastiff die samen volwassen worden. 
Speelduur: 5:59. Boeknummer: 25589. 
 
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. 
Speelduur: 7:04. Boeknummer: 25617. 

16: Boeken voor jongvolwassenen 

Twiggy Bossuyt. 
Alles is inktvis. 



Alice heeft het thuis moeilijk sinds haar vader is vertrokken om een nieuw gezin te beginnen. 
Ze loopt weg van huis en raakt bevriend met een groep zwervers, waardoor haar kijk op het 
leven verandert. Twiggy Bossuyt las ‘Alles is inktvis’ zelf in. (…) Twiggy Bossuyt. 
Alles is inktvis. 
Speelduur: 5:12. Boeknummer: 25497. 
 
Chicklit 
Alyson Noël. 
Zwarte lijst. 
Vertaald uit het Engels. Drie jongeren doen mee aan een wedstrijd voor clubpromotors en 
raken daarbij verstrikt in een web van leugens en duistere spelletjes. 
Speelduur: 9:53. Boeknummer: 25424. 
 
Ontwikkelingsromans 
Jesse Browner. 
De dag nadat ik met het verkeerde meisje was. 
Vertaald uit het Engels. Wes (17) uit New York heeft het moeilijk: hij is ontmaagd maar niet 
door het meisje op wie hij verliefd is. Ook worstelt hij met een werkstuk voor school en moet 
hij thuis zorgen voor zijn ernstig zieke moeder en jongere zusje. 
Speelduur: 8:05. Boeknummer: 25480. 
 
Jack Cheng. 
Ik zie je in de kosmos. 
Vertaald uit het Engels. Alex (11, ik-figuur) woont alleen met zijn moeder, die de hele dag 
televisie kijkt, en zijn hond Carl Sagan. Alex wil zijn iPod de ruimte insturen. Als hij op een 
festival voor amateurastronomen zijn zelfgebouwde raket wil lanceren, begint een 
onverwachte reis. 
Speelduur: 8:38. Boeknummer: 25509. 
 
Kathelijn Vervarcke. 
Zwerfsteen. 
Samuel (17) is zijn hele leven door zijn moeder verwaarloosd. Als hij ontdekt dat zijn moeder 
in de garage zelfmoord aan het plegen is, besluit hij haar niet te redden. 
Speelduur: 7:25. Boeknummer: 25614. 
 
Wim Geysen. 
Grens : roman : over seksualiteit en haar schaduwkant. 
Bij het boodschappen doen herkent Sofie het gezicht van een man uit haar verleden. Ze was 
nog maar tien jaar oud, toen hij haar iets onvergeeflijks aandeed. 
Speelduur: 4:14. Boeknummer: 25631. 
 
Caren Lissner. 
Het niet zo coole leven van Carrie Pilby. 
Vertaald uit het Engels. Carrie (19) is slim maar kan niet zo goed met mensen omgaan. Ze 
krijgt van haar therapeut opdrachten om aan zichzelf te werken en socialer te worden. Dus 
gaat Carrie op zoek naar een club feestjes, en... een date. 
Speelduur: 13:21. Boeknummer: 25544. 
 
Ransom Riggs. 
Bijzondere vertelsels. 
Vertaald uit het Engels. Bundeling van tien verhalen over mensen met bijzondere gaven, 
verzameld door Millard Nullings, een van de bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine. 
Speelduur: 5:09. Boeknummer: 25505. 



Deel 2: Informatieve boeken 

1: Economie 

Véronique Goossens. 
De geldmakers : achter de schermen van de Nationale Bank van België. 
Sinds haar oprichting in 1850 wordt de Nationale Bank van België (NBB) gezien als een van 
de betrouwbaarste, maar ook geheimzinnigste instellingen van het land. Na de invoering van 
de euro verdwenen onze Belgische briefjes en munten, en leek de NBB een relict uit het 
verleden. Wat is haar bestaansrecht vandaag? Welke rol speelde ze tijdens en na de 
financiële crisis, toen onze banken aan de afgrond stonden? En hoe luid klinkt haar stem in 
het koor van de grote Europese Centrale Bank in Frankfurt? 
Speelduur: 12:51. Boeknummer: 25611. 
 
Ryan Avent. 
Werk in de 21e eeuw : arbeid, macht en welvaart in het digitale tijdperk. 
In dit boek schetst economist-publicist Ryan Avent het beeld van de grote omwenteling die 
ons in het huidige digitale tijdperk te wachten staat. 
Speelduur: 12:15. Boeknummer: 25514. 

2: Exacte wetenschappen 

Hans Vanlanduyt. 
Geschiedenis van de wetenschap. 
Wat is wetenschap? Hoe is wetenschap ontstaan? Hoe evolueert wetenschap en waarom 
evolueert ze zo? Deze vragen staan centraal in dit werk. 
Speelduur: 6:52. Boeknummer: 25541. 

3: Geschiedenis 

Nina Willner. 
Veertig herfsten : vijf vrouwen uit één familie, aan beide kanten van het IJzeren Gordijn. 
Geschiedenis van vijf vrouwen uit één Duitse familie, die door de opsplitsing van Duitsland in 
oost en west van elkaar gescheiden raakten. 
Speelduur: 10:45. Boeknummer: 25584. 

4: Gezondheid 

Susanne Leisegang. 
Slaapwel, lieve vriendin. 
Twee vriendinnen krijgen bijna gelijktijdig de diagnose kanker; zij schrijven elkaar bijna 
dagelijks over hun gevoelens over hun ziekte. 
Speelduur: 6:17. Boeknummer: 25550. 
 
Filip Lardon. 
Naar een wereld zonder kanker? : hoe wetenschap de ziekte overwint. 
Overzicht van de huidige stand van zaken en de vooruitzichten bij de behandeling van 
kanker. 
Speelduur: 5:18. Boeknummer: 25573. 



5: Landen, volkeren en reizen 

Ben Rawlence. 
Vluchtelingenstad : negen levens in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. 
Aan de hand van de levensverhalen van negen bewoners wordt een beeld geschetst van het 
leven in Dabaab, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, in Kenia. 
Speelduur: 13:54. Boeknummer: 25526. 
 
Hans Vandecandelaere. 
In Molenbeek. 
Reportage over de multiculturele samenleving in de Brusselse wijk Molenbeek. 
Speelduur: 9:09. Boeknummer: 25585. 

6: Opvoeding en onderwijs 

Lotte Debrouwere. 
Slaap kindje slaap verdomme: een solomama over haar vikingdochter. 
Ingelezen door de auteur. Persoonlijke columns van een Vlaamse journaliste die koos voor 
het moederschap zonder partner, over het opgroeien van haar jonge dochtertje. (…) Lotte 
Debrouwere. Slaap kindje slaap verdomme: een solomama over haar vikingdochter. 
Ingelezen door de auteur. 
Speelduur: 2:07. Boeknummer: 25599. 
 
Aryan Van der Leij. 
Dit is dyslexie : achtergrond en aanpak.  
Oorzaak, diagnostiek, vroegtijdige onderkenning en aanpak van dyslexie in het 
Nederlandstalig gebied.  
Speelduur: 7:39. Boeknummer: 25591. 

7: Politiek 

Rudi Vranckx. 
Harde tijden : voorbij het Kalifaat : een wereld van angst en woede.  
Journalistieke reportage over de afbrokkeling van het kalifaat van Islamitische Staat in 2016, 
de terugkeer van de jihadi's en de aanpak in en door westerse landen.  
Speelduur: 6:22. Boeknummer: 25554. 

8: Psychologie 

Paula Marckx. 
Jonger ouder worden. 
Adviezen om tot op hoge leeftijd een plezierig en zinvol leven te leiden, mede aan de hand 
van ervaringsverhalen van vitale en levenslustige senioren. 
Speelduur: 4:24. Boeknummer: 25576. 
 
Zaki. 
Ondeugend ouder worden : langer en gelukkiger zullen we leven. 
Visie op de vooral positieve kanten van het ouder worden. 
Speelduur: 9:26. Boeknummer: 25583. 
 
Stephanie Coorevits. 
De romantische komedie. 



De auteur beschrijft met milde ironie en spitse zelfrelativering hoe het er volgens haar écht 
aan toegaat in een relatie. Met 'De romantische komedie' wil ze een soort troostende 
handleiding brengen voor mensen die het beu zijn om te streven naar onhaalbare idealen. 
Speelduur: 5:32. Boeknummer: 25527. 

9: Religie 

Benoît Standaert. 
Leven met de psalmen. Deel III. 
Laatste deel met de psalmencommentaren. 
Speelduur: 19:06. Boeknummer: 25533. 
 
Gottlieb Blokland. 
Geloof alleen! : protestanten in België : een verhaal van 500 jaar. 
In 2017 wordt wereldwijd op talloze manieren 500 jaar Reformatie herdacht. De auteur grijpt 
dit herdenkingsjaar aan om enerzijds de leemtes in de kennis over het protestantisme bij het 
brede publiek op te vullen en anderzijds de protestants-evangelische geloofsgemeenschap 
met haar wortels in contact te brengen. 
Speelduur: 14:21. Boeknummer: 25607. 
 
Maulana Muhammad Ali. 
De heilige Koran. In drie delen: 
Deel 1: Speelduur: 32:34. Boeknummer: 25602. 
Deel 2: Speelduur: 32:18. Boeknummer: 25603. 
Deel 3: Speelduur: 19:22. Boeknummer: 25604. 

10: Sport 

Thomas Van der Plaetsen. 
Back on track. 
Persoonlijk verhaal van de Belgische tienkamper Thomas Van der Plaetsen over zijn 
topsportcarrière, kanker, revalidatie en comeback. 
Speelduur: 3:45. Boeknummer: 25578. 
 
Thijs Delrue. 
Coach voor het leven. 
Paul Van Den Bosch blikt tegen het einde van zijn actieve carrière terug op zijn ervaringen 
als coach van grote sporters. 
Speelduur: 6:13. Boeknummer: 25538. 
 
Herman Chevrolet. 
Land van wielrenners : verhalen uit de voorjaarsklassiekers. 
Reportages en herinneringen betreffende de wielersport in Vlaanderen, vroeger en nu. 
Speelduur: 7:42. Boeknummer: 25525. 
 
Giacomo Pellizzari. 
Het geheim van de eenzame fietser. 
Wat maakt fietsers tot kampioenen? In dit boek ontleedt Pellizzari de psyche van veertien 
wielrenlegendes. Een fascinerend verslag over de top van de wielersport! 
Speelduur: 8:56. Boeknummer: 25531. 
 
Tom Boonen. 
Het officiële huldeboek. 



Autobiografische informatie over Tom Boonen, zijn carrière, zijn persoonlijke leven en 
aanverwante onderwerpen uit het wielermilieu. 
Speelduur: 2:55. Boeknummer: 25590. 

11: Visvangst 

Eskil Engdal. 
De langste achtervolging ooit : de jacht op een illegale vissersboot en de wetteloosheid op 
volle zee. 
Verslag van de jacht van de organisatie Sea Shepherd met het vlaggenschip Bob Barker op 
een treiler waarmee illegaal wordt gevist. 
Speelduur: 11:54. Boeknummer: 25515. 


