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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans 

Ariel Levy. 
De regels gelden niet. 
Vertaald uit het Engels. Autobiografie van de Amerikaanse journaliste, bij wie alles voor de 
wind leek te gaan, tot ze op haar 38ste een miskraam kreeg en haar partner verloor, waarna 
ze moest proberen deze trauma's te verwerken. 
Speelduur: 6:47. Boeknummer: 25906. 
 
Joachim Meyerhoff. 
Amerika. 
Vertaald uit het Duits. Autobiografisch relaas over het studiejaar van een Duitse jongen in 
Amerika. 
Speelduur: 3:18. Boeknummer: 26057. 
 
Marcel Cohen. 
Het innerlijke toneel : feiten. 
Vertaald uit het Frans. Jeugdherinneringen van de auteur aan zijn joodse familieleden voor 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog, die allen omkwamen in Auschwitz. 
Speelduur: 3:10. Boeknummer: 26191. 
 



Édouard Louis. 
Geschiedenis van geweld. 
Vertaald uit het Frans. Een jongeman ontmoet een Algerijnse jongen met wie hij de nacht 
doorbrengt, waarna er een gewelddadige confrontatie volgt. 
Speelduur: 5:15. Boeknummer: 26213. 
 
Elisabeth Marain. 
De laatste vlucht naar Havana : het verhaal van een vriendschap. 
Verslag van een reis in 2005 naar Cuba van de schrijfster met haar vriendin, de schrijfster 
Mireille Cottenjé, waarin de vriendschap tussen de twee vrouwen centraal staat. 
Speelduur: 5:57. Boeknummer: 26225. 
 
Margo Jefferson. 
Negroland. 
Vertaald uit het Engels. Autobiografie van de Amerikaanse recensent en professor (1947), 
die opgroeide in de zwarte, bevoorrechte middenklasse. 
Speelduur: 8:40. Boeknummer: 26303. 

2: Chicklit  

Jennifer Probst. 
Op zoek naar een wonder. 
Vertaald uit het Engels. Isabella komt bij haar werk bij een datingbureau William tegen, die 
ze zes jaar geleden afwees. 
Speelduur: 10:34. Boeknummer: 25831. 
 
Ilse Beyers. 
Mijn slechtste beste vriendin : roman. Deel 1, Van dat jurkje heb jij al veel genot gehad, he? 
De leden van een vijfkoppige vriendinnengroep lijken elkaar eigenlijk niet echt meer te 
mogen. Als een van hen een affaire beleeft met de partner van een ander wordt de 
vriendschap nog meer op de proef gesteld. 
Speelduur: 8:09. Boeknummer: 25921. 
 
Lucy Vine. 
Hot mess. 
Vertaald uit het Engels. Een vrijgezelle dertiger vindt haar leven prima maar wordt door haar 
omgeving aangespoord te gaan daten wat leidt tot hilarische situaties. 
Speelduur: 9:42. Boeknummer: 26171. 

3: Detectives 

Luc Deflo. 
Schatje. 
De 18-jarige Myrthe fietst na een berichtje van haar nieuwe liefje, Tom, naar hun geheime 
liefdesnestje. Als zij 's morgens om vier uur nog niet thuis is, slaat haar moeder alarm. Haar 
dode lichaam wordt gevonden in een bunker langs de Mechelse Vrouwvliet. Haar gsm-
verkeer leidt naar Tom, maar die beweert dat zijn telefoon die avond gestolen is. Een nieuwe 
zaak voor de rechercheurs Nadia Mendonck en Dirk Deleu. 
Speelduur: 9:18. Boeknummer: 26197. 
 
Joke De Meyer. 
Dodelijk spiritisme : Jokes detectivemysteries. 



Als er een lugubere moord wordt gepleegd in het landhuis van haar overleden tante die 
spiritistische seances hield, krijgt de erfgename te maken met een reeks vragen. 
Speelduur: 5:04. Boeknummer: 26224. 
 
Belinda Aebi. 
Ademnood. 
Wanneer profiler Kaya De Regge na een FBI-opleiding uit Amerika terugkeert, wordt ze op 
twee onopgeloste moordzaken gezet. Kan ze de moorden oplossen? 
Speelduur: 9:23. Boeknummer: 26328. 
 
Sterre Carron. 
Puta. 
Inspecteur Rani Diaz van de Mechelse politie staat onder hoge druk om een 
seriemoordenaar te vinden. 
Speelduur: 11:51. Boeknummer: 26333. 

4: Erotische romans 

Sylvia Day. 
Meester van de passie. 
Vertaald uit het Engels. In het Frankrijk van de 18e eeuw is Simon Quinn in de ban van 
Lysette Rousseu en beleeft erotische avonturen met haar. 
Speelduur: 8:07. Boeknummer: 25876. 
 
Jodi Ellen Malpas. 
Mijn verlangen. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw en een getrouwde man krijgen na een avondje 
stappen een relatie. 
Speelduur: 11:53. Boeknummer: 26136. 
 
Maya Banks. 
Vurige adem. 
Vertaald uit het Engels. Een vrouw is vastbesloten de crimineel die haar leven bedreigde, uit 
te schakelen, maar ook haar verleden te verbergen voor haar nieuwe liefde. 
Speelduur: 11:03. Boeknummer: 26201. 

5: Historische romans 

Robert Seethaler. 
De Weense sigarenboer. 
Vertaald uit het Duits. Een jongeman, afkomstig van het Oostenrijkse platteland, die in een 
Weense tabakszaak werkt, sluit onverwacht vriendschap met Sigmund Freud. 
Speelduur: 7:42. Boeknummer: 26169. 
 
Didier Decoin. 
Vissen voor de keizer. 
Vertaald uit het Frans. In de 11e eeuw tijdens de Heian-dynastie vervoert een jonge Japanse 
weduwe onder hachelijke omstandigheden acht karpers naar de keizerlijke hofvijvers. 
Speelduur: 11:15. Boeknummer: 26194. 
 
Douglas Jackson. 
Vijand van Rome. 



Vertaald uit het Engels. De Romeinse veldheer Valerius Verrens vecht zich in 69 n.Chr. met 
Vespasianus een weg naar Rome, om de macht te grijpen en zijn geliefde weer te zien. 
Speelduur: 19:38. Boeknummer: 26204. 
 
Martha Conway. 
De ondergrondse rivier. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge naaister van een toneelgezelschap in Amerika in de 
vroege negentiende eeuw wordt geconfronteerd met de realiteit van de slavernij. 
Speelduur: 15:31. Boeknummer: 26222. 

6: Hoorspelen.  

Cornelis Baan. 
De vlucht. 
Met de vier mensen, die in de hal van een klein station op een internationale sneltrein te 
wachten staan, heeft de auteur ontegensprekelijk parodistische bedoelingen. De 
toespelingen op eigentijdse toestanden, op de politieke en sociale actualiteit, treden duidelijk 
op de voorgrond en centraal staat wel de reactie van het individu, die geconfronteerd wordt 
met de bedreigingen, die uit alle hoeken aankomen. 
Speelduur: 0:50. Boeknummer: 26177. 
 
Guy Bernaert. 
De zaak dossier 69-3421. 
Tom, een jongetje van zes, wordt door zijn ouders gepest en mishandeld. De buren kunnen 
niet langer zwijgen en halen de politie erbij. Een hoorspel in een thematische reeks over 
kinderen. 
Speelduur: 0:25. Boeknummer: 26178. 
 
James Cameron. 
De pomp. 
Tijdens de oorlog in Bangladesh in de buurt van de frontlijn werd Cameron het slachtoffer 
van een zwaar ongeval. Als enige overlevende werd hij in een zorgwekkende toestand naar 
Engeland gerepatrieerd. Alleen een gewaagde chirurgische ingreep kon zijn leven redden. Al 
wat in die weken door zijn hoofd is gegaan, registreert hij met pijnlijke nauwgezetheid. 
Speelduur: 0:51. Boeknummer: 26179. 
 
Peter Cnop. 
De moord op Marvin Gaye. 
Een man en een vrouw zijn uitgepraat tegen elkaar, de laatste woorden wegen als lood. 
Vooral voor de andere. 
Speelduur: 0:12. Boeknummer: 26181. 
 
Andrzej Szypulski. 
De muur. 
Een echtpaar, dat al 37 jaar een ogenschijnlijk vreedzaam en gelukkig huwelijksleven achter 
de rug heeft, vindt er plezier in het paar, dat in de kamer naast de hunne woont, af te 
luisteren. Zij liggen met hun oor tegen de muur aangedrukt opdat geen woord van de 
opwindende gesprekken, die door hun buren worden gevoerd, hen zou ontgaan. 
Speelduur: 0:30. Boeknummer: 26184. 
 
Alfons-Jan Van Nuffel. 
Een uitzonderlijk jaar. 
Een gewiekste machtswellusteling houdt er zijn eigen mening op na en besluit, naar 
voorbeeld van de Rattenvanger van Hamelen, de muziek te gebruiken als lokmiddel. Maar 



spoedig ondervindt hij dat niet iedereen in het aas bijt. En de overheid moet drastische 
maatregelen nemen, om de muziek te redden in dit uitzonderlijke jaar van de muziek. 
Speelduur: 0:28. Boeknummer: 26185. 

7: Ontwikkelingsromans 

Fatma Aydemir. 
Ellebogen. 
Vertaald uit het Duits. Een jonge vrouw in Duitsland voelt zich bekneld door de regels van 
haar Turkse ouders en de vrijheid van haar vrienden in Berlijn. 
Speelduur: 8:06. Boeknummer: 26079. 
 
Carmien Michels. 
Vraag het aan de bliksem. 
Omdat een hoogbegaafde 15-jarige jongen niet veel van zijn ouders hoeft te verwachten, 
bedenkt hij een originele oplossing om snel aan veel geld te komen. 
Speelduur: 6:54. Boeknummer: 26115. 
 
Jessica Daniëls. 
Eva : wanneer de wereld zich niet aan de regels houdt. 
Eva is niet zoals een ander. Op haar 21ste heeft ze eindelijk een manier gevonden om te 
leven met haar 'label'. Maar wanneer haar steunpilaren Ben en Sara dreigen weg te vallen, 
verliest ze haar grip op de werkelijkheid en komt ze terecht in een wonderlijk universum. 
Geholpen door bizarre en tegelijk vertrouwde figuren onderneemt ze een zoektocht die haar 
doet inzien dat onderdrukte gevoelens niet zomaar verdwijnen. Kan Eva uiteindelijk 
terugkeren naar de realiteit - en zit die nog wel op haar te wachten? 
Speelduur: 8:32. Boeknummer: 26164. 
 
Wieslaw Mysliwski. 
De horizon. 
Bekroond met de Nike-literatuurprijs. 
Vertaald uit het Pools. Een oudere man blikt door middel van talrijke in elkaar overlopende 
verhalen en herinneringen terug op zijn jeugd in het naoorlogse Polen en op de mensen die 
zijn leven als kind en jongeman kleurden. 
Speelduur: 22:44. Boeknummer: 26217. 
 
Jason Rekulak. 
De wonderjaren van Billy Marvin. 
Vertaald uit het Engels. In 1987 bedenken drie Amerikaanse tienerjongens, tussen het 
programmeren door, riskante plannen om een Playboy in handen te krijgen. 
Speelduur: 7:56. Boeknummer: 26223. 

8: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Gretel Van den Broek. 
Huizen. 
Ingelezen door de auteur. Een alleenstaande vrouw neemt het makelaarskantoor van haar 
vader over, maar ontloopt hem zo veel mogelijk en probeert te ontrafelen waarom haar 
moeder zelfmoord heeft gepleegd. 
Speelduur: 4:58. Boeknummer: 26254. 
 
Guy Segers. 
Schaduwen. 



Ingelezen door de auteur. Uit het dubieuze oorlogsverleden van de vader van Alex duikt 
opeens zijn halfzus op die ook met een foute vader worstelt en zich verbindt met de enige 
overlevende van een Joods gezin dat haar vader verraadde. 
Speelduur: 6:33. Boeknummer: 26255. 
 
Khaled Khalifa. 
De dood is een zware klus. 
Vertaald uit het Arabisch. Drie volwassen kinderen sjouwen met het dode lichaam van hun 
vader dwars door oorlogsgebied om hem dicht bij zijn geboortedorp te kunnen begraven. 
Speelduur: 7:19. Boeknummer: 26087. 
 
Angelo Di Berardino. 
Het geluk. 
De naar verwachting eenzame roadtrip van een treurende en maatschappelijk succesvolle 
zestiger verandert door de ontmoeting met een generatiegenoot die een heel ander 
levenspad heeft gevolgd. 
Speelduur: 7:27. Boeknummer: 26112. 
 
Philipp Winkler. 
Hool. 
Vertaald uit het Duits. Een twintiger kent nauwelijks een gezinsleven met een alcoholische 
vader en een weggelopen moeder; de hooligan-achterban van Hannover '96 is zijn 
vervangende familie. 
Speelduur: 9:39. Boeknummer: 26121. 
 
Seppe van Groeningen. 
Beschreven blad. 
Op het hoogtepunt van zijn midlifecrisis kruipt Jef Taeldeman in de huid van zijn overleden 
vader. In een poging te achterhalen waarom de idyllische liefde tussen zijn ouders gedoemd 
was te mislukken. 
Speelduur: 8:00. Boeknummer: 26143. 

9: Romantische boeken 

Elin Hilderbrand. 
Een paradijs aan zee. 
Vertaald uit het Engels. Madeline, succesvol auteur, heeft een voorschot gekregen voor een 
nieuwe roman maar kampt met een writer's block tot ze besluit de affaire van haar vriendin 
Grace met landschapsarchitect Benton op te schrijven. 
Speelduur: 11:29. Boeknummer: 26158. 
 
Robyn Carr. 
Na de storm. 
Vertaald uit het Engels. Als Rick terugkeert in Virgin River na te hebben gevochten in de 
oorlog in Irak, blijkt hij getraumatiseerd te zijn door zijn oorlogservaringen. 
Speelduur: 12:22. Boeknummer: 26165. 
 
Kelly Doust. 
Het geheim van de parels. 
Vertaald uit het Engels. Een medewerkster van een veilinghuis krijgt een sieraad in handen 
dat belangrijk was voor elke vrouw van wie het ooit is geweest. 
Speelduur: 12:11. Boeknummer: 26202. 
 
Corina Bomann. 



Het klaprozenjaar. 
Vertaald uit het Duits. Vanwege een problematische zwangerschap moet een jonge vrouw 
haar verborgen familiegeschiedenis onderzoeken en wil ze eindelijk van haar moeder horen 
wie haar vader is. 
Speelduur: 15:24. Boeknummer: 26206. 
 
Nora Roberts. 
Sleutel tot het licht. 
Vertaald uit het Engels. Drie vrouwen die elkaar niet kennen krijgen de opdracht om na 
elkaar en binnen 28 dagen een sleutel te vinden waardoor de zielen van drie Keltische 
godendochters kunnen worden bevrijd. 
Speelduur: 11:24. Boeknummer: 26265. 
 
Rainbow Rowell. 
Klik. 
Vertaald uit het Engels. Als twee vriendinnen op hun werk per e-mail met elkaar veel 
persoonlijke berichten uitwisselen, wordt een IT-medewerker die het oneigenlijke gebruik 
moet controleren, verliefd op een van hen. 
Speelduur: 10:30. Boeknummer: 26272. 

10: Thrillers 

Anders Roslund. 
Bloedbroers. 
Vertaald uit het Zweeds. Een politieman ontdekt dat zijn broer bij een misdaad is betrokken 
terwijl in een andere familie een broer zijn jongere broers onder druk zet om een misdaad te 
plegen. 
Speelduur: 18:04. Boeknummer: 26186. 
 
Bruce Buff. 
Hemelbewijs. 
Vertaald uit het Engels. Nadat geneticus Stephen Bishop een doorbraak heeft bereikt bij zijn 
DNA-onderzoek schakelt hij zijn vriend Dan in die als beveiligingsexpert op cybergebied zijn 
ontdekking moet beschermen. 
Speelduur: 16:33. Boeknummer: 26195. 
 
Sandrone Dazieri. 
Dood de engel. 
Vertaald uit het Italiaans. Rechercheur Colomba van de politie van Rome doet, bijgestaan 
door de hoogbegaafde Dante Torre, onderzoek naar de dood van veertien reizigers die in de 
hogesnelheidstrein uit Milaan worden aangetroffen. 
Speelduur: 13:15. Boeknummer: 26203. 
 
Willem Asman. 
Enter. 
Bekroond met de Gouden Strop. 
Als na jaren zoeken de Amerikaanse crimineel Danny zijn vrouw Tylor heeft gevonden die 
tegen hem heeft getuigd en met hun dochter Charlie in Amsterdam is ondergedoken, neemt 
hij wraak door Charlie te ontvoeren. 
Speelduur: 11:46. Boeknummer: 26212. 
 
Harlan Coben. 
Laat niet los. 



Vertaald uit het Engels. Politieagent Dumas is nog altijd niet in het reine met de ‘zelfmoord’ 
van zijn tweelingbroer en diens vriendin vijftien jaar geleden. Als hij het verleden induikt, 
komt hij tot verrassende en schokkende ontdekkingen. 
Speelduur: 10:01. Boeknummer: 26216. 
 
Fiona Cummins. 
De verzamelaar. 
Vertaald uit het Engels. Rechercheur Etta Fitzroy onderzoekt de ontvoeringen van twee 
kinderen met een botziekte, terwijl een bottenverzamelaar zijn collectie wil uitbreiden. 
Speelduur: 12:28. Boeknummer: 26219. 

11: Verhalen 

Diane Broeckhoven. 
Zondag dus : samen sterke verhalen vertellen. 
Een bundel met acht kortverhalen in duidelijke taal. Het zijn spannende, boeiende en 
grappige teksten. Na elk verhaal volgt een mooi gedicht. 
Speelduur: 2:56. Boeknummer: 26033. 
 
Jess Walter. 
We leven in water. 
Vertaald uit het Engels. Verhalen over mannen aan de zelfkant van de maatschappij, 
gesitueerd in het voormalig industriestadje Spokane, Washington, waar vooral armoede en 
werkloosheid heersen. 
Speelduur: 6:42. Boeknummer: 26227. 
 
Marita De Sterck. 
Wreed schoon : volkssprookjes op reis. 
Sprookjes voor volwassenen uit verschillende culturen. 
Speelduur: 13:09. Boeknummer: 26157. 
 
Ed Franck. 
Twintig parels : verhalen uit duizend-en-een-nacht. 
Twintig verhalen uit Duizend-en-een-nacht worden naverteld, waaronder het verhaal over de 
jonge vrouw Sjahrazade en Sindbad de Zeevaarder. 
Speelduur: 8:40. Boeknummer: 26268. 
 
Tom Hanks. 
Een stel verhalen. 
Vertaald uit het Engels. Een groepje vrienden onderneemt een doe-het-zelfpoging om naar 
de maan te reizen. Een ontheemde Bulgaarse dissident probeert voet aan de grond te 
krijgen in New York. Een man gooit twaalf strikes in één bowlingpartij – een ‘perfect game’ – 
en doet het vervolgens nóg een keer, en nóg eens, en nóg eens, totdat het gedaan is met 
zijn oorspronkelijke plezier in het spel. Deze en andere verhalen zijn verrassende, 
eigenzinnige en hartverwarmende vertellingen. 
Speelduur: 10:35. Boeknummer: 26263. 

12: Waargebeurd 

Jacky Hyams. 
Bruidstranen : het ware verhaal van Frances Kray : hoe een beeldschoon gangsterliefje 
verdronk in een poel van drank, drugs en genadeloos geweld. 



Vertaald uit het Engels. Tragische levensgeschiedenis van Frances Kray (1943-1967), de 
echtgenote van Reggie Kray, die samen met zijn broer Ronnie in de jaren vijftig en zestig 
binnen het criminele milieu van Oost-Londen de dienst uitmaakte. 
Speelduur: 8:02. Boeknummer: 26088. 
 
Cameron Bloom. 
Penguin Bloom : de kleine ekster die ons gezin redde. 
Vertaald uit het Engels. Mijn naam is Cameron Bloom. Dit is het verhaal van mijn gezin. Ons 
verhaal is pijnlijk, maar ook mooi en waargebeurd. 
Speelduur: 1:56. Boeknummer: 26127. 
 
Nina Riggs. 
In het oranje ochtendlicht. 
Vertaald uit het Engels. Een vrouw beschrijft de laatste maanden die ze nog te leven heeft. 
Speelduur: 8:43. Boeknummer: 26220. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis 

Mark De Geest. 
'14- '18 in honderd dagen. 
Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, vooral met betrekking tot België, in honderd 
gebeurtenissen. 
Speelduur: 17:47. Boeknummer: 26193. 
 
Koen Aerts. 
Was opa een nazi? : speuren naar het oorlogsverleden. 
De onmisbare gids om het verborgen oorlogsverleden van je familie te achterhalen. 
Speelduur: 8:56. Boeknummer: 26166. 
 
Sven Tuytens. 
Las mamás belgas : de onbekende strijd van jonge vrouwen uit België en Nederland tegen 
Franco en Hitler. 
Historische journalistieke reportage over de inzet van Belgische en Nederlandse vrouwen, 
vooral verpleegsters, tijdens de Spaanse Burgeroorlog en tegen nazi-Duitsland. 
Speelduur: 8:04. Boeknummer: 26163. 
 
Wim Coudenys. 
Voor vorst, voor vrijheid en voor recht : kolonel Andrej Prezjbjano, een Rus aan het 
IJzerfront. 
Schets van de Belgisch-Russische betrekkingen rond de Eerste Wereldoorlog op basis van 
het levensverhaal van de Russische militair attaché Andrej Prezjbjano (1885-1963). 
Speelduur: 12:33. Boeknummer: 26297. 
 
Jan Julia Zurné. 
Tussen twee vuren : gerecht en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Geschiedenis van de samenwerking en strijd tussen de Belgische rechterlijke macht en de 
Duitse bezetter gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
Speelduur: 10:16. Boeknummer: 26302. 
 
Lode Wils. 
Frans van Cauwelaert : politieke biografie. 



Politieke biografie van Frans Van Cauwelaert (1880-1961), de belangrijkste figuur uit de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging. 
Speelduur: 43:21. Boeknummer: 26329. 
 
Piet De Moor. 
Berlijn : leven in een gespleten stad. 
Essay over de geschiedenis van Berlijn en de speurtocht van stad en bewoners naar een 
identiteit. 
Speelduur: 16:44. Boeknummer: 26299. 

2: Gezondheid 

Pedro Brugada. 
Ons hart : gebruiksaanwijzing en onderhoudsboekje. 
Uitleg over de werking van het gezonde hart, hartaandoeningen en hoe deze voorkomen en 
behandeld kunnen worden. 
Speelduur: 9:24. Boeknummer: 26205. 
 
Luc Swinnen. 
101 antwoorden op stress en burn-out. 
Zelfhulpgids met theorie en verklaringen over het ontstaan en herkennen van stress en burn-
out met oefeningen om deze te voorkomen. 
Speelduur: 6:40. Boeknummer: 26275. 
 
Bieke Ilegems. 
De zoektocht van een ouder meisje naar eeuwige schoonheid & groot geluk. 
Dit boek is een persoonlijke zoektocht waarin Bieke zich helemaal openstelt, met veel vallen 
en opstaan. Soms is dat pijnlijk confronterend of ontroerend kwetsbaar, maar het is ook 
geestig, gracieus en hilarisch herkenbaar. Een boek vol persoonlijke ontboezemingen, 
inspirerende woorden en - als kers op de taart - een aantal heerlijke, heilzame 
keukengeheimen. 
Speelduur: 12:25. Boeknummer: 26326. 

3: Landen, volkeren en reizen 

Erika Fatland. 
Sovjetistan : een reis door Turkmenistan, Kazachstan, Tadzjikistan, Kirgistan en 
Oezbekistan. 
Verslag van een reis door enkele Centraal-Aziatische republieken, met merkwaardige 
gebeurtenissen, prikkelende observaties en absurde verhalen. 
Speelduur: 16:28. Boeknummer: 25934. 
 
Hedwig Zeedijk. 
Gids naar de ziel van Rome. 
Reisgids geschreven door een Nederlandse correspondente die al jaren in Rome woont en 
de stad van binnenuit kent. 
Speelduur: 8:40. Boeknummer: 26187. 

4: Politiek en justitie 

Souad Mekhennet. 
Ik moest alleen komen : reizen naar het front van de jihad. 



Gesprekken met ongeveer 150 jihadisten of geradicaliseerden laten een genuanceerd beeld 
zien van de motivatie en beweegredenen die hebben geleid tot hun keuze. 
Speelduur: 14:38. Boeknummer: 26167. 
 
Johan Op de Beeck. 
De bedreigde vrijheid : uw vrije meningsuiting in gevaar? 
Hoogst urgent pleidooi voor onze vrijheid van meningsuiting, een historisch basisrecht dat 
wordt bedreigd. 
Speelduur: 9:52. Boeknummer: 26296. 

5: Spiritisme 

Matthew McKay. 
Het leven van onze doden: in contact met dierbaren. 
Inzichten in de wijze waarop de ziel voortbestaat na de dood, op basis van contacten van de 
auteur met zijn overleden zoon. 
Speelduur: 4:28. Boeknummer: 26125. 
 
Lorna Byrne. 
Engelen binnen handbereik : hoe engelen en de zielen van onze geliefden ons helpen. 
Onthullingen van een Ierse weduwe die sinds haar jeugd contact heeft met engelen. 
Speelduur: 11:17. Boeknummer: 26162. 


