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Deel 1: Romans 

1: Biografische romans 
 
Julia Blackburn. 
Draad: het delicate leven van John Craske. 
Vertaald uit het Engels. Persoonlijke speurtocht van de schrijfster naar het leven en werk van 
de Engelse visser John Craske (1881-1943), die op vrij jonge leeftijd ernstig ziek werd en 
zich vervolgens ging toeleggen op schilderen en borduren. 
Speelduur: 10:45. Boeknummer: 25440. 
 
Penelope Fitzgerald. 
De blauwe bloem. 
Vertaald uit het Engels. Aan het einde van de achttiende eeuw wordt de begaafde Fritz von 
Hardenberg, later bekend als de dichter Novalis, verliefd op een meisje van twaalf. 
Speelduur: 8:25. Boeknummer: 25612. 
 
Tilar Mazzeo. 
Irena's kinderen : het verhaal van Irena Sendler, de vrouwelijke Oskar Schindler die meer 
dan 2000 kinderen wist te redden uit de handen van de nazi's. 
Vertaald uit het Engels. Deze maatschappelijk werkster wist tijdens de oorlog in Warschau 
duizenden kinderen te behoeden van deportatie door de Duitsers. Dit boek vertelt het 
verhaal van deze buiten Polen relatief onbekende heldin. 
Speelduur: 15:33. Boeknummer: 25674. 
 



Mimi Baird. 
Hij wilde de maan. 
Vertaald uit het Engels. Geschiedenis van een Amerikaanse dermatoloog met een chronisch 
recidiverende manisch-depressieve ziekte in de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Speelduur: 7:28. Boeknummer: 25706. 
 

2: Chicklit  
 
Katie Fforde. 
Iets ouds en iets blauws : drie jonge vrouwen, twee trouwerijen, één liefdesgeschiedenis. 
Vertaald uit het Engels. Drie jonge vrouwen in de Engelse Cotswolds starten een bedrijfje dat 
bruiloften organiseert voor mensen met een klein budget. 
Speelduur: 13:28. Boeknummer: 24855. 
 
Meg Donohue. 
Vriendinnenzomer. 
Vertaald uit het Engels. Voor beste vriendinnen Kate, Dani en Vanessa duren de zomers in 
Avalon eeuwig. Het is heet, de lucht is zout, hun haren zijn stroef van het zand. Ze hebben 
alle tijd om rond te hangen op het strand, en het leven is prachtig. Tot die ene avond, waarop 
er iets vreselijks gebeurt met Colin, de broer van Kate. Daarna is de zomer nooit meer iets 
om naar uit te kijken. 
Speelduur: 9:28. Boeknummer: 25163. 
 
Floor Westerveld. 
Vrouw met bloem zoekt man met baard : een Hollands liefdesverhaal. 
Een zomer lang strijden een chaotische, originele vrouw en een nogal aparte man met hun 
gevoelens voor elkaar. 
Speelduur: 5:40. Boeknummer: 25646. 
 
Fiona Davis. 
De meisjes van Manhattan. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge Tartaarse vrouw wordt in 1930 gedeporteerd naar Siberië, 
waar ze na een treinreis van een halfjaar met een handvol overlevenden in een 
gevangenenkamp aan allerlei ontberingen het hoofd moet zien te bieden. 
Speelduur: 12:15. Boeknummer: 25750. 
 

3: Griezelromans 
 
Lisa Unger. 
Inkt en bloed. 
Vertaald uit het Engels. Finley Montgomery is in haar geboortestad Seattle een buitenbeentje 
met dubieuze vrienden en een problematische relatie met haar ouders. En Finley heeft een 
geheim. Ze hoort stemmen die er niet zijn, ziet mensen die lang geleden deze wereld 
verlieten. Hoe ze ook probeert om alles buiten te sluiten, ze kan zich niet van het gevoel 
ontdoen dat de fluisteringen haar iets proberen te vertellen... 
Speelduur: 15:01. Boeknummer: 25365. 
 
Justin Cronin. 
De stad van spiegels. 
Vertaald uit het Engels. Derde deel van de oversteek-trilogie. De Twaalf slechteriken en hun 
virussen zijn dood en een nieuw leven begint in een nieuwe wereld, totdat blijkt dat de viralen 
niet echt dood zijn. 
Speelduur: 31:54. Boeknummer: 25399. 
 



An Janssens. 
Heksenhoeve. 
De moord op een studente blijkt overeenkomsten te hebben met twee oude moorden. 
Speelduur: 7:15. Boeknummer: 25658. 
 

4: Humoristische romans 
 
Miika Nousiainen. 
Wortels : een familie- en tandartsroman. 
Vertaald uit het Fins. Bij een bezoek aan de tandarts ontdekt een man dat de tandarts zijn 
halfbroer is en ze besluiten samen op zoek te gaan naar hun vader. 
Speelduur: 9:00. Boeknummer: 25667. 
 
Steve Toltz. 
Moeras. 
Vertaald uit het Engels. De avonturen van twee Australische vrienden, de een schrijver en 
politieman, de ander een criminele, verlamde ondernemer. 
Speelduur: 18:09. Boeknummer: 25705. 
 
Daniel Wallace. 
De grote kans van Edsel Bronfman. 
Vertaald uit het Engels. Een goedhartige, wereldvreemde schlemiel krijgt via een 
marketingbureau een gratis strandvakantie in Florida aangeboden. Enige voorwaarde: hij 
moet over exact 79 dagen een partner meenemen. Een herculische opgave voor een 
maagdelijke kantoorklerk van 34 wiens leven bestaat uit zijn oersaaie werk, zijn 
achterbuurtflatje en zijn dementerende moeder. 
Speelduur: 12:15. Boeknummer: 25751. 
 

5: Ontwikkelingsromans 
 
Benedict Wells. 
Het einde van de eenzaamheid. 
Vertaald uit het Duits. Als hun ouders in 1983 bij een auto-ongeluk om het leven komen, 
worden drie kinderen in een internaat geplaatst; daar proberen ze met dit drama, dat ook hun 
verdere leven zal tekenen, om te gaan. 
Speelduur: 8:37. Boeknummer: 25520. 
 
Fabio Genovesi. 
Wat de golven brengen. 
Bekroond met de Premio Strega Giovani. 
Vertaald uit het Italiaans. Na de dood van haar broer zoekt een jong albino meisje naar 
bovennatuurlijke tekenen uit de zee om verder te kunnen gaan met haar leven. 
Speelduur: 16:36. Boeknummer: 25605. 
 
Elena Ferrante. 
Het verhaal van het verloren kind : volwassenheid, ouderdom. 
Vertaald uit het Italiaans. De complexe vriendschap tussen twee in een volksbuurt 
opgegroeide vriendinnen, van wie de een zich wel aan haar milieu weet te ontworstelen en 
de ander niet, spitst zich toe als de een weer in haar oude wijk in de buurt van de ander komt 
te wonen. 
Speelduur: 18:21. Boeknummer: 25640. 
 
Yannick Ottoy. 
En toen werd het zwart. 



Een kleurenblinde jongen en een gevlucht meisje uit Rwanda ontmoeten elkaar op school en 
ontwikkelen een speciale band. 
Speelduur: 7:18. Boeknummer: 25676. 
 

6: Psychologische romans 
 
Nicole Krauss. 
Donker woud. 
Vertaald uit het Engels. Een joodse schrijfster en een advocaat lopen vast in hun huwelijk en 
beleven in Israël een ingrijpende ommekeer in hun leven. 
Speelduur: 11:44. Boeknummer: 25690. 
 
Sanne Huysmans. 
Rafelen. 
Na een periode van liefdesverdriet duikt de jonge wetenschapper Clara onder in de 
denkwereld van een fysicaprofessor. 
Speelduur: 6:42. Boeknummer: 25691. 
 
Gerard Donovan. 
De diefstal van Albert. 
Vertaald uit het Engels. 1938. Tijdens een mooie zomer aan de zuidkust van Engeland steelt 
een vrouw een kinderwagen, mét baby. Ze noemt het kind Albert. Van een afstandje ziet ze 
de ouders van Albert eraan onderdoor gaan. Ze zweeft tussen adoratie voor het kind en 
irritatie, want nu kan ze niet meer naar de bioscoop, haar lievelingshobby. En dan wordt 
Albert ziek. Donovan laat zijn hoofdpersoon wankelen op de grens van herkenbare emotie 
en waanzin, uiterst kwetsbaar en dreigend tegelijkertijd. 
Speelduur: 3:47. Boeknummer: 25762. 
 
Albert Van Hoogenbemt. 
De stille man. 
Een man in een midlife crisis probeert zichzelf in een zoektocht naar zijn vader te hervinden. 
Speelduur: 5:46. Boeknummer: 25765. 
 

7: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 
Paolo Cognetti. 
De acht bergen. 
Bekroond met de Premio Strega Giovani en de Premio Strega. 
Vertaald uit het Italiaans. Een jongeman leert van zijn vader de bergen kennen en via een 
verkenning van de bergen zichzelf. 
Speelduur: 7:14. Boeknummer: 25726. 
 
Elif Shafak. 
Drie dochters van Eva. 
Vertaald uit het Engels. Het Turkse meisje Peri groeit op tussen twee vuren: haar vader is 
progressief, haar moeder probeert het gezin steeds strengere islamitische regels op te 
leggen. Zo gauw ze kan, vlucht Peri dan ook, aangespoord door haar vader, naar het verre 
Oxford. Maar ook de vriendinnen die ze daar leert kennen worstelen met hun geloof. En dan 
valt Peri ook nog als een blok voor een charismatische maar controversiële hoogleraar. Hij 
leert haar voor zichzelf te kiezen, maar tegen welke prijs? 
Speelduur: 14:56. Boeknummer: 25747. 
 
Tom Lanoye. 
Zuivering. 



Gideon Rottier is een einzelgänger met een spraakgebrek en een uitzonderlijk beroep. Hij 
maakt huizen schoon na brand, overstroming of zelfmoord. Zijn nieuwe collega, een 
vluchteling genaamd Youssef, redt hem het leven. In ruil belooft Gideon de zorg op zich te 
nemen voor Youssefs gezin, in een wereld die met de dag vijandiger en gewelddadiger lijkt 
te worden. 
Speelduur: 10:28. Boeknummer: 25754. 
 
Huub Beurskens. 
Eindeloos eiland. 
Elkaar opvolgende personen verlangen naar liefde en vriendschap maar raken teleurgesteld 
of vervreemd. 
Speelduur: 5:55. Boeknummer: 25763. 
 
Cristina Caboni. 
De bloementuin. 
Vertaald uit het Italiaans. Als een jonge vrouw er achterkomt dat zij een tweelingzus heeft en 
haar ontmoet, gaan ze samen op zoek naar hun familiegeschiedenis. 
Speelduur: 13:18. Boeknummer: 25764. 
 

8: Romantische boeken 
 
Amanda Prowse. 
Eenzame kerst. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw gaat vlak voor kerst naar New York om daar de 
problemen op te lossen bij de opening van een nieuwe patisseriezaak. 
Speelduur: 10:50. Boeknummer: 25637. 
 
Nora Roberts. 
Onweerstaanbaar lekker. 
Vertaald uit het Engels. Bundeling van twee romantische verhalen waarin kookkunst een rol 
speelt. 
Speelduur: 14:04. Boeknummer: 25703. 
 
Sarah Jio. 
De geheimzinnige tuin. 
Vertaald uit het Engels. In 1940 gaat een jonge vrouw in Engeland op zoek naar een 
bijzondere bloem. 
Speelduur: 9:31. Boeknummer: 25710. 
 
Abby Clements. 
Liefde met een parasolletje. 
Vertaald uit het Engels. Als twee zussen de ijssalon van hun grootmoeder erven en besluiten 
de winkel zonder enige ervaring voort te zetten, zorgt dit voor hilarische taferelen. 
Speelduur: 8:53. Boeknummer: 25727. 
 
Nora Roberts. 
De baai der zuchten. 
Vertaald uit het Engels. Het tweede deel van de Sterren-trilogie. Als zeemeermin Annika, op 
queeste om 3 sterren te vinden, verliefd wordt op een van haar medestrijders worstelt ze met 
haar gevoelens. 
Speelduur: 11:44. Boeknummer: 25743. 
 

9: Sciencefiction 
 



Luc Faes. 
Titan 2030. 
Een ambitieuze advocaat hoopt in het jaar 2030 met zijn rechtzaak tegen de Staat naam te 
maken, als een aantrekkelijke vrouw zijn dromen binnendringt om hem te waarschuwen voor 
de gevolgen. 
Speelduur: 8:47. Boeknummer: 25274. 
 
Hugh Howey. 
Zand. 
Vertaald uit het Engels. Zandduiker Palmer krijgt de opdracht om kostbaarheden uit de oude 
wereld uit het zand op te duiken. Maar onder het zand ligt de waarheid die de wereld op zijn 
kop zal zetten. 
Speelduur: 10:43. Boeknummer: 25296. 
 
Sylvain Neuvel. 
Slapende reuzen. 
Vertaald uit het Engels. Vormt samen met Ontwakende goden (deel 2) een tweeluik. Een 
team van wetenschappers en militairen verzamelt lichaamsdelen van een enorme robot van 
onbekende oorsprong en probeert deze aan de praat te krijgen. 
Speelduur: 10:30. Boeknummer: 25737. 
 

10: Thrillers 
 
Mariette Lindstein. 
De sekte. 
Vertaald uit het Zweeds. Als Sofia in de ban raakt van een flamboyante sekteleider, laat ze 
zich verleiden bibliothecaris op zijn domein te worden waar het schrikbewind van de leider 
een ongekende dimensie kent. 
Speelduur: 16:16. Boeknummer: 25698. 
 
Sabine Thiesler. 
Bewusteloos. 
Vertaald uit het Duits. Raffael, een dertiger wiens leven van kwaad naar erger evolueert, 
besluit op een morgen dat het tijd is om zijn ouders te gaan opzoeken. Hij heeft sinds de 
dood van zijn zusje en hun uitgesproken vermoeden dat hij daarvan de schuldige was, geen 
contact meer gehad met hen. Nu dringt hij genadeloos hun zo zorgvuldig opgebouwde 
leventje binnen. 
Speelduur: 13:06. Boeknummer: 25702. 
 
Paul De Bruyn. 
Fatale vriendschap. 
Hoofdinspecteur Michiels en zijn team onderzoeken de verdwijning van de zoon van een 
Vlaamse politicus. 
Speelduur: 9:05. Boeknummer: 25721. 
 
Laura McHugh. 
Onvindbaar. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw erft van haar vader het familiehuis dat leegstaat 
nadat 20 jaar eerder haar tweelingzusjes spoorloos zijn verdwenen. 
Speelduur: 10:33. Boeknummer: 25724. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Gezondheid 
 



Sandra Bekkari. 
Nooit meer diëten. 7 kleine stappen in je dag, een grote sprong in je leven. 
Op basis van het oorspronkelijke mediterrane dieet, met natuurlijke voedingsmiddelen en 
een prominente plaats voor superfoods, biedt Sandra Bekkari een manier aan om een 
gezond voedingspatroon toe te passen in de dagdagelijkse en smakelijke keuken. Ze brengt 
haar wetenschappelijk gefundeerde voedingskennis op een concrete en praktische manier 
naar de lezers. Een omschakeling in 7 stappen, waarbij de focus ligt op goede gewoontes 
die grote veranderingen kunnen teweegbrengen. 
Speelduur: 3:48. Boeknummer: 25663. 
 

2: Kunst 
 
Marie Darrieussecq. 
Hier zijn is heerlijk : het leven van kunstschilder Paula Modersohn-Becker. 
Biografie van de Duitse schilderes Paula Modersohn-Becker (1867-1907), die als 
voorloopster van het expressionisme wordt beschouwd. 
Speelduur: 4:03. Boeknummer: 25748. 
 

3: Landen, volkeren en reizen 
 
Marc Helsen. 
100 ultieme reiservaringen voor de avontuurlijke wereldreiziger: beproefd reisadvies voor 
globetrotters, durvers en dromers. 
De ultieme reisgids voor wie houdt van avontuur. 100 uitzonderlijke reisverhalen voeren de 
lezer naar alle uithoeken van de wereld. Bij elke route hoort een steekkaart met alle 
praktische info over duur van de reis, de beste reistijd, noodzakelijke uitrusting, planningstips 
enz. 
Speelduur: 17:19. Boeknummer: 25645. 
 

4: Levenskunst 
 
Rik Van Puymbroeck. 
Ergens onderweg : gesprekken met inspirerende mensen. 
Voor De Morgen zocht journalist Rik Van Puymbroeck de voorbije jaren interessante mensen 
op met vragen over leven en werk. Ze hebben gemeen dat hun werk hen naar de top leidde 
en dat ze lezers, kijkers of luisteraars inspireren. 
Speelduur: 6:48. Boeknummer: 25732. 
 

5: Muziek 
 
Sylvie Simmons. 
Serge Gainsbourg. 
Biografie over de Franse zanger, liedjesschrijver en acteur die leefde van 1928 tot 1991. 
Speelduur: 7:15. Boeknummer: 25665. 
 

6: Natuur 
 
Dirk Draulans. 
In de Putten: natuurdagboek uit een conflictlandschap. 
Dagboek met waarnemingen, beschrijvingen, achtergrondinformatie en bedreigingen van de 
natuur in de Putten, nieuwe natuur in het havengebied van Antwerpen. 
Speelduur: 26:51. Boeknummer: 25638. 


