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Deel 1: Romans 

1: Detectives 

Sterre Carron. 
Carta. 
Het Mechelse rechercheteam met Rani Diaz krijgt te maken met een seriemoordenaar die bij 
elk slachtoffer een speelkaart met cijfercombinatie achterlaat. 
Speelduur: 9:36. Boeknummer: 26047. 
 
J.D. Robb. 
Rechtvaardig vermoord. 
Vertaald uit het Engels. Inspecteur moordzaken Eve Dallas moet de moord op een 
politieagent in de stripclub van haar man weten op te lossen. 
Speelduur: 15:11. Boeknummer: 26075. 
 
Maurizio De Giovanni. 
De dood zingt in Napels. 
Vertaald uit het Italiaans. Als in Napels een door velen gehate tenor, lievelingszanger van 
Mussolini, wordt vermoord, moet de mysterieuze commissaris Ricciardi als meest 
succesvolle speurder van zijn korps de zaak oplossen. 
Speelduur: 7:43. Boeknummer: 26130. 

2: Familiekronieken  

Elizabeth Jane Howard. 
Lichte jaren. 
Vertaald uit het Engels. De leden van een florerend familiebedrijf in hout brengen in 1938 
hun zomervakantie zorgeloos door op het ouderlijk landgoed in Sussex. 
Speelduur: 19:16. Boeknummer: 25902. 
 
Nino Haratischwili. 
Het achtste leven voor Brilka. 
Vertaald uit het Duits. Een monumentaal, Tolstojesk familie-epos dat zes generaties 
omspant tussen 1900 en nu. 
Speelduur: 38:10. Boeknummer: 25966. 
 
Rafael Cardoso. 
De vlucht van de familie Simon. 
Vertaald uit het Portugees. Een rijke Joodse familie uit Berlijn vlucht als Hitler aan de macht 
komt naar Frankrijk en vervolgens met een valse identiteit naar Brazilië. 
Speelduur: 16:08. Boeknummer: 26052. 

3: Historische romans 

Jane Kirkpatrick. 
Tabitha's bestemming. 
Vertaald uit het Engels. Tabitha vertrekt naar Oregon, het 'Wilde westen', samen met haar 
dochter en kleindochter en hun weinige bezittingen. Het is een zware reis met vele 
ontberingen. 
Speelduur: 10:43. Boeknummer: 26053. 
 



Eowyn Ivey. 
Aan de schitterende rand van de wereld. 
Vertaald uit het Engels. Luitenant-kolonel Allen Forrester gaat rond 1885 op zoek naar de 
monding van de Wolverine rivier in Alaska terwijl zijn zwangere vrouw achterblijft. 
Speelduur: 17:28. Boeknummer: 26110. 
 
Jolien Janzing. 
Audrey & Anne. 
De schrijfster kruipt in de huid van Audry Hepburn en Anne Frank, twee wereldberoemde 
vrouwen die de Tweede Wereldoorlog beleefd hebben als jonge tieners. 
Speelduur: 8:36. Boeknummer: 26147. 

4: Novellen 

Pauline Van de Ven. 
Vrouw in het vogelhuis. 
Bekroond met de Halewijnprijs. Na een hartinfarct kan een oude dame eigenlijk niet meer in 
haar appartement blijven wonen en worden voorbereidingen getroffen voor een verhuizing. 
Speelduur: 4:07. Boeknummer: 25766. 
 
Håkan Nesser. 
De memoires van Norton, filosoof en hond. 
Vertaald uit het Zweeds. Norton, een hond die zich filosoof noemt, vertelt over de reizen die 
hij met zijn baasje maakt. 
Speelduur: 1:25. Boeknummer: 26001. 
 
Raduan Nassar. 
Een glas woede. 
Vertaald uit het Portugees. Een stel geliefden krijgt na de seks een enorme ruzie, naar 
aanleiding van een mierennest in de tuin. 
Speelduur: 1:25. Boeknummer: 26080. 
 
Karel Čapek. 
Het jaar van de tuinier. 
Vertaald uit het Tsjechisch. Op luchtige wijze verhaalt de auteur over het wel en wee van een 
tuinier in de loop van de twaalf maanden van het jaar. 
Speelduur: 3:18. Boeknummer: 26135. 

5: Oorlogsromans 

Julianne Pachico. 
De geluksvogels. 
Vertaald uit het Engels. Een roman in elf onderling verbonden verhalen over de strategieën 
die de mens ontwikkelt om te overleven bij een gewelddadige burgeroorlog, zoals deze in 
Colombia. 
Speelduur: 8:07. Boeknummer: 25912. 
 
Elizabeth Jane Howard. 
Aftellen. 
Vertaald uit het Engels. Tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog verschanst een 
Engelse familie zich op het platteland om de verschrikkingen van het oorlogsgeweld in 
Londen te ontwijken. 
Speelduur: 20:15. Boeknummer: 26029. 



 
Tony Schumacher. 
Tijden van duisternis. 
Vertaald uit het Engels. Londen 1946. De nazi's hebben de oorlog gewonnen en bezetten 
ook Groot-Brittannië. John Rossett, een gedecoreerde Britse Tweede Wereldoorlog-held, 
werkt nu voor de SS bij het Bureau voor Joodse Zaken. Johns vrouw en zoon zijn 
omgekomen door een bom van het Britse verzet en sindsdien leidt hij een verbitterd leven, 
totdat een oude vriend hem vraagt zijn kleinzoon te beschermen. 
Speelduur: 15:26. Boeknummer: 26042. 

6: Politieke romans 

Michael Honig. 
De aftakeling van Vladimir P. 
Vertaald uit het Engels. Het verhaal speelt zich af 20 jaar vooruit in de tijd. Vladimir P. 
dementeert. In zijn datsja net buiten Moskou wordt de ooit zo machtige man slechts nog 
omringd door zijn personeel. Op zijn verpleger Sjeremetev na zijn al zijn bedienden, gezien 
de toestand van hun werkgever, enkel nog bezig met het vullen van hun eigen zakken. 
Speelduur: 11:20. Boeknummer: 25273. 
 
Alisa Ganíjeva. 
De Russische muur. 
Vertaald uit het Russisch. Als de bevolking van Dagestan te horen krijgt dat er een muur 
tussen Dagestan en Rusland wordt gebouwd, komen verborgen conflicten tussen 
verschillende nationalistische groeperingen naar voren. 
Speelduur: 8:54. Boeknummer: 25894. 
 
Rachid Benzine. 
Nour, waarom zag ik het niet aankomen? 
Vertaald uit het Frans. Een jonge vrouw reist naar Irak om zich aan te sluiten bij IS, als bruid 
van een krijgsheer. Haar vader blijft vertwijfeld achter in Europa. Ze schrijven 
hartverscheurende brieven aan elkaar. Ze hebben niets meer gemeen, behalve de liefde. 
Speelduur: 2:11. Boeknummer: 26081. 

7: Psychologische romans 

Rob Van Essen. 
Winter in Amerika. 
Als een redactrice een hoogbejaarde schrijver begeleidt in het schrijven van zijn memoires 
vervreemdt zij via een oud-studiegenoot meer en meer van de werkelijkheid. 
Speelduur: 5:52. Boeknummer: 25974. 
 
Öznur Karaca. 
Marsepeinen vingers. 
Een Turkse vrouw die voorbestemd is voor grootse dingen blijft zich echter neerleggen bij 
het gedrag van haar gewelddadige man. 
Speelduur: 9:25. Boeknummer: 25997. 
 
Domenico Starnone. 
Strikken. 
Vertaald uit het Italiaans. Tussen 1974 en 1978 worstelt een echtpaar met hun veranderende 
rol als man en vrouw. 
Speelduur: 5:40. Boeknummer: 26070. 



 
François Bégaudeau. 
De klas. 
Vertaald uit het Frans. Een leraar van een middelbare school in een probleemwijk wordt 
gedwongen zijn manier van werken te herzien als enkele leerlingen hem op de proef stellen. 
Speelduur: 6:21. Boeknummer: 26122. 

8: Reisverhalen 

Sylvain Tesson. 
Ongebaande paden : een voetreis dwars door Frankrijk. 
Vertaald uit het Frans. Reisverslag van een wandeltocht van Zuidoost-Frankrijk naar de punt 
van Normandië over ongebaande paden. 
Speelduur: 3:59. Boeknummer: 25950. 
 
Morten Strøksnes. 
Haaienkoorts : de kunst van het vangen van een grote haai in een rubberbootje op de 
Noorse zee. 
Vertaald uit het Noors. Raamvertelling waarin het vangen van een Groenlandse haai de rode 
draad vormt, naast wetenschappelijke feiten en informatie over onder andere Noorwegen en 
de zeevisserij. 
Speelduur: 9:31. Boeknummer: 25963. 
 
Rory Stewart. 
De Schotse Marsen. 
Verkenning van het grensland tussen Engeland en Schotland en reflecties op de 
landschappelijke, politieke en sociale omstandigheden van dit gebied, gecombineerd met 
een portret van de vader van de auteur. 
Speelduur: 14:47. Boeknummer: 26045. 

9: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Robert Menasse. 
De hoofdstad. 
Bekroond met de Deutscher Buchpreis. 
Vertaald uit het Duits. Aan de hand van het handelen van Martin Susman, ambtenaar op de 
afdeling Cultuur van de EU die het 50-jarig jubileum van de Europese Commissie moet 
organiseren, wordt niet zonder ironie getoond hoe het persoonlijke en het politieke 
onvermijdelijk met elkaar verweven zijn in het Brusselse ambtenarenapparaat. 
Speelduur: 14:03. Boeknummer: 26091. 
 
Tommy Wieringa. 
De heilige Rita. 
Een vijftiger die met zijn vader in een uitgestorven dorpje in Oost-Nederland woont, raakt na 
een overval op zijn beste vriend uit balans. 
Speelduur: 6:27. Boeknummer: 25954. 
 
Isabel Allende. 
De winter voorbij. 
Vertaald uit het Spaans. Een auto-ongeluk in New York brengt de levens van een Chileense 
vrouw, een Amerikaanse man en een illegale Guatemalteekse kinderoppas in een 
stroomversnelling. 
Speelduur: 11:34. Boeknummer: 25956. 



 
Kristina Sandberg. 
Zorgen voor het gezin. 
Vertaald uit het Zweeds. Een Zweeds gezin worstelt in de jaren veertig en vijftig met de 
verwachtingen van elkaar en van de welvaartsstaat. 
Speelduur: 19:24. Boeknummer: 25964. 
 
Ilja Leonard Pfeijffer. 
Peachez, een romance. 
Vanuit zijn cel in een Argentijnse gevangenis blikt een oudere wetenschapper terug op de 
voorgaande maanden waarin zijn leven op zijn kop kwam te staan als gevolg van een steeds 
intiemere mailwisseling met naar hij denkt een mooie vrouw. 
Speelduur: 3:49. Boeknummer: 25965. 
 
Yolanda Entius. 
Abdoel en Akil. 
Als drie vriendinnen op vakantie zijn in Frankrijk worden twee van hen aangerand en 
verkracht. 
Speelduur: 4:19. Boeknummer: 25970. 
 
Marjolijn Van Heemstra. 
En we noemen hem. 
Zoektocht naar het ware verhaal van 'bommenneef', het brein achter een aanslag op drie 
'foute Nederlanders' in 1946. 
Speelduur: 5:10. Boeknummer: 25971. 
 
Lucinda Riley. 
De zeven zussen : Maia's verhaal. 
Vertaald uit het Engels. Zeven zussen krijgen na het overlijden van hun adoptiefvader 
aanwijzingen over hun achtergrond. Ally, die via omwegen in Oslo belandt, ontdekt dat alle 
zussen via de verledens van hun echte familie verbonden zijn. 
Speelduur: 19:26. Boeknummer: 25976. 
 
Aleksandr Skorobogatov. 
Portret van een onbekend meisje. 
Vertaald uit het Russisch. In een dorp aan de rand van de Sovjet-Unie ontwikkelt zich een 
verslindende liefde tussen de tieners Sasha en Katia, die echter op de proef gesteld wordt 
als Sasha een ander meisje ontmoet. 
Speelduur: 11:11. Boeknummer: 25978. 
 
Roland Schimmelpfennig. 
Op een heldere, ijskoude ochtend in januari. 
Vertaald uit het Duits. Een wolf die zich vanuit Polen richting Berlijn begeeft, kruist het pad 
van verschillende mensen. 
Speelduur: 5:31. Boeknummer: 25995. 
 
Hilde Van Malderen. 
Kathaai. 
Ingelezen door de auteur. Een jonge vrouw, overmand door verdriet omdat haar relatie 
verbroken is, gaat met haar baas een weekend naar Amsterdam. 
Speelduur: 5:02. Boeknummer: 26005. 
 
Tomás González. 
Duivelspaardjes. 



Vertaald uit het Spaans. Een man en zijn vrouw ontvluchten de stad en trekken zich terug op 
een klein landgoed in de bergen ergens in Colombia, waar ze zich steeds meer isoleren, 
terwijl zich de ene ramp na de andere voltrekt. 
Speelduur: 4:08. Boeknummer: 26007. 
 
Laurie Frankel. 
Poppy & Claude. 
Vertaald uit het Engels. Een Amerikaans jongetje wil als peuter al een meisje zijn, wat veel 
vragen oproept en soms leidt tot nare confrontaties. 
Speelduur: 14:45. Boeknummer: 26009. 
 
Johan Swinnen.  
Happening : de aanslag in de Inno. 
Een tiener verliest bij een terroristische aanslag op een warenhuis in Brussel zijn beide 
ouders. 
Speelduur: 13:50. Boeknummer: 26020. 
 
Arno Geiger. 
Zelfportret met nijlpaard. 
Vertaald uit het Duits. Een student diergeneeskunde probeert zijn liefdesverdriet te 
verwerken door een zomer lang de zorg voor een dwergnijlpaard op zich te nemen. 
Speelduur: 7:52. Boeknummer: 26048. 
 
Knud Sønderby. 
Midden in een jazztijd. 
Vertaald uit het Deens. Een rechtenstudent in de jaren twintig in Kopenhagen worstelt met 
de uitdagingen van het leven. 
Speelduur: 7:59. Boeknummer: 26055. 
 
Kate Hamer. 
Het meisje in het bos : wat is waarheid, en wat niet?. 
Vertaald uit het Engels. In 1983 zoekt de 13-jarige Ruby haar biologische ouders, met hulp 
van geesten en door hulp aan drie verwaarloosde kinderen in een bos in het zuiden van 
Engeland. 
Speelduur: 10:37. Boeknummer: 26076. 
 
Ann Kidd Taylor. 
Zwemmen met haaien. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw die in haar jeugd gebeten is door een haai raakt 
geobsedeerd door deze dieren, wordt zeebioloog en kiest altijd voor haar werk met haaien 
wat dramatische gevolgen heeft voor haar privéleven. 
Speelduur: 9:20. Boeknummer: 26077. 
 
Britta Röstlund. 
Wachten op monsieur Bellivier. 
Vertaald uit het Zweeds. De Tunesische winkeleigenaar Mancebo en de met een depressie 
kampende journaliste Helena krijgen rond hetzelfde moment een opdracht; nieuwsgierig 
nemen ze beiden deze aan, niet wetende waartoe dit zal leiden. 
Speelduur: 12:42. Boeknummer: 26084. 

10: Romantische boeken 

Nora Roberts. 
Het glazen eiland. 



Vertaald uit het Engels. Derde en laatste deel van de ‘Sterrentrilogie’. De zes wachters gaan 
in Ierland op zoek naar de Ster van IJs. 
Speelduur: 16:41. Boeknummer: 26038. 
 
Kat French. 
Een hele onderneming. 
Vertaald uit het Engels. De strijd op zakelijk gebied tussen de Engelse eigenares van een 
bruiloftszaal en een Ierse uitvaartondernemer ontwikkelt zich tot een turbulent liefdesverhaal. 
Speelduur: 11:29. Boeknummer: 26040. 
 
Nora Roberts. 
De eerste & laatste. 
Vertaald uit het Engels. Tweede deel van ‘De Inn BoonsBoro trilogie’. De drie broers 
Montgomery werken hard om hun B & B op tijd klaar te krijgen. Bovendien moet Owen heel 
wat obstakels overwinnen als hij weer een relatie krijgt met zijn jeugdvriendinnetje. 
Speelduur: 12:01. Boeknummer: 26046. 
 
Sarah Morgan. 
Nachten in New York. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw start met haar vriendinnen een eigen 
evenementenbureau, geholpen door haar broer en zijn beste vriend. 
Speelduur: 9:38. Boeknummer: 26074. 
 
Clare Swatman. 
Voor je weggaat. 
Vertaald uit het Engels. Als een jongeman verongelukt, krijgt zijn vrouw de kans om hun 
verleden opnieuw te beleven en mogelijk de loop van de geschiedenis te veranderen. 
Speelduur: 10:37. Boeknummer: 26111. 
 
Sarah Jio. 
Eiland in bloei. 
Vertaald uit het Engels. Als twintiger kon Emily Wilsons leven haast niet stuk: ze was een 
bestsellerschrijfster, getrouwd met een man die zo covermodel had kunnen zijn, en er was 
niets wat hun eeuwige geluk in de weg zou kunnen staan. Tien jaar later liggen de kaarten 
heel anders... 
Speelduur: 8:56. Boeknummer: 26141. 
 
Santa Montefiore. 
Onder de Italiaanse zon. 
Vertaald uit het Engels. Een 68-jarige Engelse weduwe gaat terug naar Italië waar ze 
vroeger heeft gewoond en haar grote liefde heeft gevonden. 
Speelduur: 13:46. Boeknummer: 26155. 

11: Spionageromans 

Brad Thor. 
Foreign agent. 
Vertaald uit het Engels. Geheim agent Scot Harvath zoekt de halve wereld af naar de 
verantwoordelijke voor een aanslag van IS op een Amerikaanse compound. 
Speelduur: 11:56. Boeknummer: 25695. 
 
Thomas Engström. 
Ten noorden van het paradijs. 



Vertaald uit het Zweeds. Ex-CIA-agent en Stasi-agent Ludwig Licht onderzoekt wie er achter 
een aanslag in Miami zit. 
Speelduur: 9:23. Boeknummer: 26012. 
 
Thomas Engström. 
Ten oosten van de afgrond. 
Vertaald uit het Zweeds. Ludwig Licht werkt in Georgië en krijgt daar te maken met partijen 
die het land willen destabiliseren om de Russen een alibi te geven om in te grijpen. 
Speelduur: 9:37. Boeknummer: 26021. 

12: Streekromans 

Liz Fenwick. 
Het huis op de kliffen. 
Vertaald uit het Engels. De tweelingzussen Adele en Amelia uit Cornwall nemen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een dramatisch besluit dat generaties later nog gevolgen heeft voor 
hun familie. 
Speelduur: 12:46. Boeknummer: 25686. 
 
Santa Montefiore. 
De laatste roos van de zomer : de terugkeer van de vrouwen van Deverill. 
Vertaald uit het Engels. Ondanks alles wat ze in het verleden hebben gedeeld, botsen de 
drie vrouwen van Deverill telkens weer als het gaat over de toekomst van hun geliefde 
kasteel. 
Speelduur: 14:17. Boeknummer: 25968. 
 
Veronica Henry. 
Het huis van je dromen. 
Vertaald uit het Engels. Als Sally en Alexander, een echtpaar van middelbare leeftijd, om 
gezondheidsredenen hun prachtige landhuis moeten verkopen, krijgen ze hulp van de jonge 
makelaar Belinda die zich hun lot persoonlijk aantrekt. 
Speelduur: 11:06. Boeknummer: 26140. 

13: Thrillers 

Jack Coughlin. 
Kill zone. 
Vertaald uit het Engels. Scherpschutter Kyle Swanson krijgt opdracht om met zijn eenheid 
een Amerikaanse generaal die in Saoedi-Arabië is ontvoerd, te bevrijden. 
Speelduur: 12:30. Boeknummer: 25957. 
 
Philip Le Bon. 
Naomi. 
Het team van topindustrieel Harris doet er alles aan om de neergeschoten Benissa te redden 
uit de klauwen van de politie en haar vijanden en Sara ontdekt dat ze een tweelingzus heeft. 
Speelduur: 13:43. Boeknummer: 25981. 
 
Nicholas Guild. 
Dolk van Sparta. 
Vertaald uit het Engels. Een Griekse slaaf maakt tijdens zijn vlucht vijanden in Sparta en 
komt als leider van een slavenopstand in Thebe weer tegenover de Spartanen te staan. 
Speelduur: 18:55. Boeknummer: 25985. 
 



Mark Henshaw. 
De val van Moscow Station. 
Vertaald uit het Engels. CIA-agenten Stryker en Burke reizen naar Berlijn en Moskou om een 
verrader op te pakken, die voor veel problemen zorgt. 
Speelduur: 14:32. Boeknummer: 25987. 
 
Dennis Lehane. 
De vrouw in de spiegel. 
Vertaald uit het Engels. De zoektocht van een vrouw naar de identiteit van haar vader en de 
onverwachte wending in haar leven na haar tweede huwelijk. 
Speelduur: 13:58. Boeknummer: 26004. 
 
Matthew Betley. 
Overmacht. 
Vertaald uit het Engels. Logan West, een ex-militair, valt van de ene in de andere extreme 
actie om een Iraakse terroristische organisatie te stoppen, die een wereldoorlog wil 
ontketenen. 
Speelduur: 11:06. Boeknummer: 26008. 
 
Nicci French. 
De dag van de doden. 
Vertaald uit het Engels. Psychotherapeute Frieda Klein krijgt via moordslachtoffers 
cryptische boodschappen door van haar aartsvijand Dean Reeve, een seriemoordenaar die 
niet zal rusten voordat hij haar te pakken heeft. 
Speelduur: 12:08. Boeknummer: 26031. 
 
David Baldacci. 
De geheugenman. 
Vertaald uit het Engels. Na een schietpartij op een school in zijn woonplaats wordt een ex-
rechercheur gevraagd aan het onderzoek deel te nemen vanwege zijn scherpe geest en 
formidabel geheugen. 
Speelduur: 15:33. Boeknummer: 26035. 
 
Danya Kukafka. 
Meisje in sneeuw. 
Vertaald uit het Engels. Wanneer de populaire scholiere Lucinda Hayes vermoord wordt 
aangetroffen, laat dat niemand in haar slaperige stadje in Colorado onberoerd. 
Speelduur: 9:42. Boeknummer: 26036. 
 
Jilliane Hoffman. 
De kleine getuige. 
Vertaald uit het Engels. Als een vrouw getuige is van een misdrijf meldt ze dit niet bij de 
politie; de gevolgen zijn verwoestend. 
Speelduur: 14:33. Boeknummer: 26041. 
 
Emma Flint. 
Kleine doden. 
Vertaald uit het Engels. In 1965 wordt een vrijgevochten vrouw in New York veroordeeld voor 
de moord op haar kinderen, maar een reporter twijfelt aan haar schuld. 
Speelduur: 12:54. Boeknummer: 26050. 
 
Alex Marwood. 
Achter de voordeur : hoe goed ken jij je buren eigenlijk? 



Vertaald uit het Engels. Nee Niemand van de bewoners van een appartementencomplex in 
Londen beseft dat zich onder hen een moordenaar bevindt en dat een van hen het volgende 
slachtoffer zal zijn. 
Speelduur: 12:49. Boeknummer: 26059. 
 
Bart Debbaut. 
De Mol. 
Een groep van tien kandidaten - waaronder één saboteur - maakt zich klaar voor het nieuwe 
seizoen van De Mol . Allen hebben ze slechts één doel voor ogen: de bedrieger onder hen 
ontmaskeren. Een prachtige locatie en spannende opdrachten: het avontuur lonkt! Maar vlak 
na de aftrap van de opnames verdwijnt Mary-Ann, één van de kandidaten, spoorloos. Het 
productieteam tast in het duister, dit hadden ze niet gepland. Is er een verrader op de set of 
speelt de mol dubbelspel? 
Speelduur: 8:07. Boeknummer: 26090. 
 
Mark Henshaw. 
Red cell. 
Vertaald uit het Engels. CIA-agente Kyra Stryker krijgt de opdracht om samen met haar baas 
Jonathan Burke een Amerikaanse spion uit China te smokkelen terwijl er oorlog dreigt tussen 
China en Taiwan. 
Speelduur: 12:43. Boeknummer: 26103. 
 
Robert Goddard. 
Het einde van de wereld. 
Vertaald uit het Engels. Derde en laatste deel van De wijde wereld trilogie. James Maxted 
gaat in Japan op zoek naar de moordenaar van zijn vader waar een Duitse meesterspion en 
een machtige Japanse edelman er alles aan doen om hem tegen te houden. 
Speelduur: 15:54. Boeknummer: 26108. 
 
Haylen Beck. 
Verdwenen. 
Vertaald uit het Engels. Nadat een vrouw, die met haar twee kinderen na een mislukt 
huwelijk naar Arizona vertrekt, wordt aangehouden, blijken haar kinderen verdwenen te zijn. 
Speelduur: 12:21. Boeknummer: 26118. 
 
Agustín Martínez. 
Meisjes vermist. 
Vertaald uit het Spaans. Vijf jaar nadat twee meisjes zijn ontvoerd, wordt een van hen 
gewond gevonden bij een auto-ongeluk waarna de politie de zaak heropend. 
Speelduur: 16:44. Boeknummer: 26124. 
 
A.J. Finn. 
De vrouw in het raam. 
Vertaald uit het Engels. Een vrouw met straatvrees is via haar camera getuige van een 
geweldsdelict, maar niemand gelooft haar. 
Speelduur: 13:15. Boeknummer: 26133. 
 
Mary Higgins Clark. 
Helemaal alleen. 
Vertaald uit het Engels. Als tijdens een cruise een oude dame dood wordt aangetroffen en 
haar exclusieve collier vermist blijkt, zijn er veel verdachten. 
Speelduur: 6:52. Boeknummer: 26139. 
 
Mariette Lindstein. 
De sekte herrijst. 



Vertaald uit het Zweeds. Als een Zweedse vrouw na twee jaar is ontsnapt uit de ViaTerra 
sekte in Zweden, neemt de charismatische sekteleider wraak op haar. 
Speelduur: 13:04. Boeknummer: 26144. 

14: Boeken voor jongvolwassenen 

Ontwikkelingsroman 
Cara Delevingne. 
Spiegel. 
Vertaald uit het Engels. De 16-jarige vrienden Red (ik-figuur), Leo, Rose en Naomi vormen 
samen een succesvolle band. Maar dan wordt Naomi bewusteloos uit de Theems gevist. 
Was het een zelfmoordpoging? 
Speelduur: 10:13. Boeknummer: 26082. 
 
Oorlogsroman 
Michael Grant. 
In de voorste linie. 
Vertaald uit het Engels. In 1942 melden de drie meiden Rio, Rainy en Frangie zich aan voor 
actieve dienst in het Amerikaanse leger. Samen met mannen krijgen ze een keiharde training 
en dan belanden ze in het oorlogsgebied. 
Speelduur: 17:00. Boeknummer: 26049. 
 
Thriller 
Ursula Poznanski. 
Layers. 
Vertaald uit het Duits. Dorian (17) leeft liever dakloos op straat dan bij zijn vader, die hem 
mishandelt. Op een dag komt Dorian in het bezit van een speciale bril die toegang biedt tot 
een andere realiteit. Maar het bezit van de bril blijkt levensgevaarlijk. 
Speelduur: 13:21. Boeknummer: 26043. 
 
Waargebeurd 
Dirk Bracke. 
Lief prinsesje. 
Luna's ouders zijn lid van een spirituele sekte. Al vanaf jonge leeftijd wordt Luna seksueel 
misbruikt. Als ze verkering krijgt, merkt ze dat ze niet in staat zich intiem te geven en zoekt 
wanhopig naar een oplossing. 
Speelduur: 3:29. Boeknummer: 26132. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit 

Faroek Özgünes. 
De kasteelmoord : kroniek van een aangekondigde dood. 
Misdaadjournalist Faroek Özgünes beet zich vast in het dossier van de kasteelmoord in 
Wingene en geeft in dit boek een nauwgezette reconstructie van het onderzoek. Hij onthult 
wat er zich maanden voor de moord al afspeelde achter de kasteelmuren en ontwart de 
ontspoorde relatie tussen vader Gyselbrecht en zijn schoonzoon. 
Speelduur: 12:37. Boeknummer: 25911. 
 
Tom De Smet. 
Hoe ik de beste vriend van een seriemoordenaar werd : onthullingen van een Belgische 
undercoveragent Alpha 022. 



In dit boek vertelt Alpha 022 over deze bijzondere undercoveropdracht. Maar ook over de 
infiltratie in een internationale drugsbende, de ontmaskering van een roofmoordenaar, de 
ontmanteling van een terreurcel. Hij schuwt de minder fraaie kanten van het 
undercoverbestaan niet: de gevaren, de verlokkingen, de verslavingen. 
Speelduur: 7:47. Boeknummer: 26014. 
 
Deirdre Bair. 
Al Capone : leven, legende en nalatenschap. 
Biografie van de Amerikaanse gangster die leefde van 1899 tot 1947. 
Speelduur: 18:20. Boeknummer: 26105. 

2: Geschiedenis 

Mark Heirman. 
Het Arabische kruitvat : op zoek naar de Arabische wortels van het islamitische geweld. 
Cultuurhistorisch overzicht van ontwikkelingen in de 22 lidstaten van de Arabische Liga, de 
relatie met de islam en de haat-liefdeverhouding met het Westen. 
Speelduur: 16:47. Boeknummer: 26066. 
 
Geert De Vriese. 
Inferno : de brand in de Innovation. 
Journalistieke reconstructie van de gebeurtenissen rond de brand in het Brusselse 
warenhuis Innovation op 22 mei 1967 waarbij enkele honderden slachtoffers vielen. 
Speelduur: 9:23. Boeknummer: 26107. 

3: Gezondheid 

Emily Condé. 
Zorg voor jezelf. 
Ingelezen door de auteur. In dit boek krijg je maar liefst 126 energy plans mee: praktische 
tips die je helpen om je eigen energie optimaal te organiseren, zodat je evenwichtig en 
veerkrachtig in het leven staat. 
Speelduur: 3:48. Boeknummer: 25929. 
 
Pascale Naessens. 
Puur Pascale: beter eten is beter leven: deel 2. 
‘Puur Pascale’ staat vol waardevolle inzichten om je lichaam echt te voeden, vol heerlijke en 
eenvoudige recepten die je lichaam energieker, gezonder en krachtiger maken, kortom om 
ten volle te genieten van het leven. 
Speelduur: 4:31. Boeknummer: 26068. 
 
Kaja Nordengen. 
Je onvervangbare hersenen. 
Populairwetenschappelijke informatie over diverse onderwerpen die te maken hebben met 
het zenuwstelsel en vooral met de hersenen en het functioneren daarvan. 
Speelduur: 7:16. Boeknummer: 26064. 
 
Leen Steyaert. 
Stop de rush! : laat gejaagdheid je hormonen niet op hol brengen. 
Adviezen aan vrouwen om gezondheidsproblemen tegen te gaan die samenhangen met een 
levenshouding van gejaagdheid en prestatiedwang. 
Speelduur: 12:12. Boeknummer: 26126. 



4: Muziek 

Rudolf Hecke. 
Parcours Gainsbourg. 
Reisgids door vooral Parijs en de Lage Landen langs adressen van huizen, clubs, restarants, 
studio's en theaters die door de Franse zanger, liedjesschrijver en acteur Serge Gainsbourg 
tijdens zijn leven (1928-1991) zijn aangedaan, met daarbij behorende kleurrijke verhalen. 
Speelduur: 12:50. Boeknummer: 26024. 
 
Gilles Deleux. 
Arno : een biografie. 
Biografie van rockmuzikant Arno Hintjens. 
Speelduur: 19:07. Boeknummer: 26106. 

5: Natuur, planten en dieren 

Rosamund Young. 
Het geheime leven van de koe. 
Een inkijk in het leven en gedrag van koeien, die verrassend veel persoonlijkheid blijken te 
hebben als ze de kans krijgen deze te ontwikkelen. 
Speelduur: 3:31. Boeknummer: 25996. 
 
Dave Goulson. 
De vlucht van de hommel. 
Dave Goulson, gefascineerd door de natuur, gaat op zoek naar zeldzame hommels en laat 
zien hoe belangrijk en intrigerend de hommel is. 
Speelduur: 9:12. Boeknummer: 26062. 
 
Fredrik Sjöberg. 
De vliegenval : over het opgaan in een passie, over de ziel van de verzamelaar en over het 
geluk van het leven met de natuur. 
Soort autobiografie met leven en werken van de auteur en informatie over dat van René 
Malaise, beiden zweefvliegendeskundige. Met filosofische bespiegelingen over allerlei 
onderwerpen buiten het biologische gebied. 
Speelduur: 5:57. Boeknummer: 26142. 

6: Politiek 

Jean-Marie Dedecker. 
Vrank en vrij : ongezouten meningen. 
In dit boek worstelt Dedecker met politieke correctheid en de hypocrisie in en om de 
Wetstraat. Hij stelt openlijk de Klimaatkerk in vraag en richt zijn pijlen op de bobo's van de 
sport. Hij wil de tollenaars opnieuw de tempel uitjagen, klaagt de sale-en-leasebackoperaties 
en andere financiële vestzak-broekzakoperaties in de politiek aan en pleit consequent voor 
een flat tax. 
Speelduur: 14:07. Boeknummer: 25984. 
 
Karel De Gucht. 
Ketterijen : hoe overleven we onze tijd? 
Karel De Gucht schreef voor ‘Het Laatste Nieuws’ twee jaar lang columns over de actualiteit. 
Puttend uit zijn ervaringen als politicus, geeft hij zijn ongezouten mening. De publicatie bevat 
daarnaast ook een 'state of the union'. 



Speelduur: 12:20. Boeknummer: 26061. 
 
Rolf Falter. 
De geboorte van Europa : een geschiedenis zonder einde. 
Gedetailleerde beschrijving van de eerste vijftien jaar (1945-1960) van het ontstaan van de 
Europese samenwerking. 
Speelduur: 31:17. Boeknummer: 26065. 

7: Psychologie 

Zaki. 
Ondeugender ouder worden. 
Verhalen, gedichten en tekeningen, grappen, korte beschouwingen en levenswijsheden over 
het ouder worden en de manier om daarvan te genieten. 
Speelduur: 9:32. Boeknummer: 26051. 
 
Elke Geraerts. 
Mentaal kapitaal : versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out. 
De burn-outepidemie neemt ongekende vormen aan. Maar er is een oplossing: hoe groter je 
mentale weerbaarheid, hoe beter je beschermd bent tegen stress, burn-out en andere 
mentale problemen. In dit grensverleggende boek toont brein experte Elke Geraerts wat de 
belangrijkste componenten zijn van mentale veerkracht, en hoe je deze kunt trainen om je 
mentale kapitaal te vergroten. 
Speelduur: 6:23. Boeknummer: 26085. 

8: Religie 

Manu Adriaens. 
Vind de boeddha in jezelf : 72 boeddhistische wijsheden voor de westerse mens. 
Veel mensen voelen zich aangetrokken tot het boeddhisme, maar worden wat afgeschrikt 
door het schijnbaar harde en ascetische karakter ervan. Manu Adriaens mediteert al vele 
jaren en ontdekte gaandeweg dat het boeddhisme hem juist heel veel vrijheid schenkt. In 
deze lichtvoetige en toegankelijke introductie brengt hij, aan de hand van teksten van 
hedendaagse boeddhisten en eeuwenoude zenverhalen, 72 wijsheden samen die een 
leidraad kunnen vormen voor de westerse mens. 
Speelduur: 5:36. Boeknummer: 26114. 
 
Piet De Moor. 
De kinderen van de weduwe : vrijmetselaars over vrijmetselarij. 
De vrijmetselarij als orde wordt nog steeds al te zeer gezien als een geheime sekte. Dat is 
geenszins het geval. De 16 vrijmetselaars die in dit werk het woord nemen spreken zich 
vrijelijk uit over wat voor hen de vrijmetselarij betekent, wat ze ervan verwachten en over het 
werk dat zij verrichten binnen hun loges. 
Speelduur: 8:45. Boeknummer: 26083. 

9: Sport 

Timmy Simons. 
1000. 
Na 19 seizoenen op het hoogste niveau blikt de 40-jarige middenvelder in 1000 terug op zijn 
rijkgevulde carrière. 
Speelduur: 4:55. Boeknummer: 25905. 



 
Wim De Bock. 
Major Tom Simpson: de legende leeft voort. 
Biografie over de Britse wielrenner Tom Simpson die tijdens de Tour de France van 1967 op 
de Mont Ventoux overleed. 
Speelduur: 2:59. Boeknummer: 26067. 

Deel 3: Romans ingelezen in het Engels  

1: Humoristische romans 

Peter Carey. 
Bliss. 
Een man moet een zware operatie ondergaan en is ervan overtuigd dat hij zal sterven. 
Wanneer hij uit de narcose bijkomt waant hij zichzelf in de hel. 
Speelduur: 11:40. Boeknummer: 600410. 
 
Graeme Simsion. 
The Rosie project. 
Een extreem intelligente man met Asperger, die genetica onderwijst aan de universiteit, gaat 
op zoek naar de perfecte partner. 
Speelduur: 7:14. Boeknummer: 600483. 
 
Graeme Simsion. 
The Rosie effect. 
Vervolg op: Het Rosie project. Nu Don en Rosie zijn getrouwd en in New York wonen, staat 
hen een nieuwe uitdaging te wachten: Rosie is zwanger. 
Speelduur: 9:18. Boeknummer: 600482. 
 
Edna Everage. 
Women in the background. 
Een man, die op televisie een huisvrouw speelt, vertrouwt zijn verdiensten aan een malafide 
beheerder en huwt in een schuldbewuste bui een vrouw die hem bedriegt en kaal plukt. 
Speelduur: 8:45. Boeknummer: 600502. 

2: Ideeënromans 

J.M. Coetzee. 
The childhood of Jesus. 
Ze zijn over de zee gekomen, de man en de jongen, en in het opvangcentrum hebben ze 
een nieuwe naam en persoonsgegevens gekregen. De autoriteiten luisteren hoffelijk en met 
kille barmhartigheid naar hen. 
Speelduur: 9:19. Boeknummer: 600465. 
 
J.M. Coetzee. 
The schooldays of Jesus. 
Simón en Inés hebben zich ontfermd over het eigenzinnige kind Davíd, maar moeten 
vluchten na een aanvaring met de leerplichtambtenaar. In een nieuwe stad gaat Davíd naar 
een dansacademie. Hij raakt in de ban van een mooie docente, maar de afstand tot Simón 
en Inés wordt steeds groter. 
Speelduur: 8:37. Boeknummer: 600484. 



3: Ontwikkelingsroman 

Cory Taylor. 
Me and Mr. Booker. 
Martha kan niet overweg met haar vader en broer. Ze wil dat er iets gebeurt in haar leven. 
Als ze Mr. Booker ontmoet, komt haar wens uit. 
Speelduur: 4:50. Boeknummer: 600444. 
 

4: Politieke roman 

 
Edna O'Brien. 
House of splendid isolation. 
Wanneer een IRA-terrorist in afwachting van een moordaanslag ongevraagd zijn intrek 
neemt in het afgelegen huis van een weduwe, ontstaan er wederzijdse sympathieën. 
Speelduur: 6:39. Boeknummer: 600437. 

5: Psychologische romans 

Elizabeth Harrower. 
In certain circles. 
De dochter uit een welgestelde, academische familie in Sydney kijkt terug op haar leven. 
Speelduur: 7:47. Boeknummer: 600438. 
 
Henry James. 
The tragic muse. 
Dit brede, vrolijke panorama van het Engelse leven volgt het lot van twee potentiële 
kunstenaars : Nick Dormer, die een politieke carrière opzij schuift in zijn pogingen om een 
schilder te worden, en Miriam Rooth, een actrice die streeft naar artistiek en commercieel 
succes. 
Speelduur: 21:04. Boeknummer: 600488. 
 
Elizabeth Harrower. 
The watch tower. 
Het huwelijk van de 17-jarige Laura met haar veel oudere baas, die ook haar jongere zusje 
Clare wil onderhouden, lijkt de oplossing voor financiële problemen. 
Speelduur: 9:21. Boeknummer: 600493. 

6: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Stephen Daisley. 
Coming rain. 
Dit verhaal speelt zich af in Australië. Het is op verschillende manieren een wreed boek. Het 
is gebaseerd op de harde realiteit van een hard land en de harde mensen die erin leven. 
Speelduur: 5:40. Boeknummer: 600419. 
 
Glenda Adams. 
Dancing on coral. 
Een naïeve Australische studente trekt naar New York, waar ze door haar onschuld in vele 
bizarre situaties verzeild raakt. 
Speelduur: 0:29. Boeknummer: 600424. 



 
Larry Collins. 
Fall from Grace. 
Operatie Fortitude stelt alles in werk om de Duitsers te misleiden over plaats en datum van 
de geallieerde invasie in Frankrijk in 1944. 
Speelduur: 19:09. Boeknummer: 600428. 
 
Gillian Mears. 
Foal's bread. 
In het ruige Australische landschap van rond 1926 tot heden is het leven voor een meisje dat 
opgroeit in een liefdeloze veedrijversfamilie niet makkelijk. 
Speelduur: 11:28. Boeknummer: 600429. 
 
Patrice Chaplin. 
Forget me not. 
De liefdesverhouding tussen een jonge BBC-medewerkster en een beroemde dirigent wordt 
vertroebeld doordat zij een liefde uit een vorig leven niet kan vergeten. 
Speelduur: 10:04. Boeknummer: 600430. 
 
Murray Bail. 
Holden's performance. 
Een jonge Australiër helpt zijn land zich in het tijdperk van "verlichting en vooruitgang" te 
richten op het snelle Amerika. 
Speelduur: 13:16. Boeknummer: 600435. 
 
Helen Hodgman. 
Jack and Jill. 
De zeer merkwaardige huwelijksrelatie tussen een oorlogsinvalide en een veel jongere 
vrouw die samen een verlaten ranch in Australië bewonen. 
Speelduur: 3:30. Boeknummer: 600439. 
 
Clare Chambers. 
Learning to swim. 
Een celliste heeft een onverwachte ontmoeting met haar jeugdliefde, waardoor veel 
herinneringen aan diens excentrieke familie boven komen. 
Speelduur: 11:40:43. Boeknummer: 600441. 
 
Lloyd Jones. 
Mister Pip. 
Tijdens de burgeroorlog in 1989-1997 op het eiland Bougainville bij Papoea Nieuw-Guinea 
probeert een blanke leraar een groepje kinderen menselijkheid bij te brengen met de roman 
'Great expectations' van Charles Dickens. 
Speelduur: 6:17. Boeknummer: 600445. 

7: Romantische boeken 

James Michener. 
Caravans. 
Het verhaal speelt zich af in Afghanistan onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. De 
hoofdpersoon, Mark Miller, is gestationeerd in Kabul bij de Amerikaanse ambassade en krijgt 
de opdracht om een jonge vrouw te vinden, Ellen Jasper, die na haar huwelijk met een 
Afghaanse staatsburger dertien maanden eerder is verdwenen. 
Speelduur: 14:07. Boeknummer: 600416. 
 



Shirley Conran. 
Crimson. 
De schrijfster van romantische liefdesromans blijkt een makkelijk slachtoffer voor een 
gehaaide advocaat. 
Speelduur: 7:15. Boeknummer: 600421. 
 
James Clavell. 
Escape. 
Een Finse helicopterpiloot wil ten tijde van de val van de Shah met zijn Iraanse vrouw Iran 
ontvluchten. 
Speelduur: 18:26:42. Boeknummer: 600427. 
 
Eileen Goudge. 
Garden of lies. 
Een jonge Amerikaanse vrouw verwisselt uit wanhoop na de bevalling haar eigen donkere 
baby voor een blonde, maar verlangt haar hele leven naar haar eigen kind. 
Speelduur: 21:38. Boeknummer: 600431. 
 
Jackie Collins. 
Hollywood wives. 
Een drievoudige moordenaar die op zoek is naar zijn moeder, verzeilt in het 
filmsterrenwereldje van Hollywood. 
Speelduur: 17:07. Boeknummer: 600436. 
 
Robert Kimmel Smith. 
Jane's house. 
Een weduwnaar hertrouwt, maar zijn kinderen weigeren aanvankelijk hun moeder te 
vergeten en beginnen op te spelen. 
Speelduur: 11:27. Boeknummer: 600440. 
 
Olga Masters. 
Loving daughters. 
Het verhaal van twee zussen, Una en Enid, in competitie voor de enige in aanmerking 
komende man in hun kleine boerendorp ten zuiden van Sydney na de Eerste Wereldoorlog. 
Speelduur: 9:28. Boeknummer: 600443. 
 
Katherine Scholes. 
The rain queen. 
Zestien jaar na de moord op haar ouders hoort een verpleegster het ware verhaal over haar 
jeugdjaren op een afgelegen medische zendingspost in Tanzania. 
Speelduur: 19:42. Boeknummer: 600480. 
 
Alex Miller. 
The sitters. 
Een ouder wordende portretkunstenaar ontmoet een vrouw die hem onrustig maakt, maar 
toch inspireert ze hem om haar te schilderen. 
Speelduur: 3:38. Boeknummer: 600504. 


