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Deel 1: Romans 

1: Detectives 

Bob Van Laerhoven. 
Dossier Feuerhand. 
De in 1921 naar Berlijn gevluchte dichter Van Ostaijen komt in een broeinest van drugs, 
drank en complotten terecht, terwijl zijn vriendin minnares wordt van een psychiater die een 
dossier bezit van een man die meer dan tien jaar later het aanzien van Duitsland en de 
wereld zal veranderen. 
Speelduur: 12:02. Boeknummer: 25917. 
 
Sterre Carron. 
Mara. 
In Mechelen wordt een jonge vrouw dood aangetroffen in een hotelkamer. Aanvankelijk leidt 
het spoor naar haar minnaar. 



Speelduur: 7:59. Boeknummer: 25938. 
 
Sterre Carron. 
Tirtha. 
Inspecteur Rani Diaz van de politie in Mechelen wordt van het onderzoek naar haar 
verdwenen zusje gehaald omdat ze emotioneel te veel betrokken is bij de zaak. 
Speelduur: 11:15. Boeknummer: 25940. 
 
David Hewson. 
Het derde zusje. 
Vertaald uit het Engels. Als de van moord beschuldigde zusjes Timmers tijdens hun vrijlating 
verdwijnen, wordt rechercheur Pieter Vos van de Amsterdamse politie op de zaak gezet. 
Speelduur: 17:05. Boeknummer: 25962. 

2: Historische romans 

Dinah Jefferies. 
De vrouw van de theeplanter. 
Vertaald uit het Engels. In de jaren twintig ontmoet Gwendolyn haar man Laurence in 
Ceylon, waar hij een heel andere man lijkt dan de man die zij ontmoette in Londen; hij blijkt 
geheimen te hebben die Gwendolyn er toe dwingen drastische keuzes te maken. 
Speelduur: 15:54. Boeknummer: 25936. 
 
Tracy Chevalier. 
Opmerkelijke schepsels. 
Vertaald uit het Engels. De beroemde Engelse fossielenzoekster Mary Anning, die leefde 
van 1799 tot 1847, sluit vriendschap met Elizabeth Philpot, een verzamelaarster van fossiele 
vissen. 
Speelduur: 11:54. Boeknummer: 25951. 
 
Khushwant Singh. 
Trein naar Pakistan. 
Vertaald uit het Engels. In het dorpje Mano Majra verslechteren plotseling de verhoudingen 
tussen de verschillende religieuze bevolkingsgroepen onder invloed van het uitroepen van 
de onafhankelijkheid van India en de Partition in 1947. 
Speelduur: 7:38. Boeknummer: 25875. 
 
Claire Cameron. 
De laatste neanderthaler. 
Vertaald uit het Engels. Een zwangere neanderthalervrouw probeert in de nadagen van haar 
soort te overleven; 40.000 jaar later doet een archeologe een opzienbarende vondst 
waardoor heden en verleden in elkaar overvloeien. 
Speelduur: 10:47. Boeknummer: 25886. 
 
Jeff Goethals. 
De barbier. 
In Torhout ondergaat een familie de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog, de 
chaos na de bevrijding en de wederopbouw. 
Speelduur: 7:25. Boeknummer: 25993. 

3: Liefdesroman 

Jill Santopolo. 



Het licht dat we verloren. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw in New York staat voor een dilemma: kiest ze voor 
een stormachtige maar onzekere liefde voor een kunstzinnige man of voor een zekere 
carrière aan de zijde van een liefhebbende kantoorman. 
Speelduur: 8:26. Boeknummer: 25680. 
 
Remco Campert. 
Het leven is vurrukkulluk. 
In een groepje jonge kunstenaars speelt de liefde een grote rol. 
Speelduur: 12:30. Boeknummer: 25958. 
 
Dirk Deferme. 
Een doodgewone jongen. 
Een 78-jarige vrouw kijkt terug op de liefde van haar leven. 
Speelduur: 3:07. Boeknummer: 25880. 
 
Adélaïde De Clermont-Tonnerre. 
De laatste van ons: een verboden liefde in tijden dat alles geoorloofd was. 
Vertaald uit het Frans. Bekroond met de Grand prix du roman de l'Académie française. Een 
Duitser wordt in New York verliefd op een stralend en toevallig rijk meisje, maar hun beider 
verleden blijkt meer verweven te zijn dan ze zelf beseffen. 
Speelduur: 12:32. Boeknummer: 25884. 

4: Ontwikkelingsromans 

Julie Buntin. 
Marlena. 
Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse vrouw kijkt terug op haar tienervriendschap met 
haar roekeloze buurmeisje, 20 jaar geleden, die eindigde met haar dood. 
Speelduur: 11:28. Boeknummer: 25827. 
 
Haro Kraak. 
Lekhoofd. 
Een wereld vol smaak, kleur en klank; voor Noah is het dagelijkse kost. Voor hem bestaat 
taal niet alleen uit letters; elk woord heeft ook een eigen kleur en zelfs een specifieke smaak. 
Speelduur: 6:52. Boeknummer: 25952. 
 
Stephanie Knipper. 
Kleine wonderen. 
Vertaald uit het Engels. De aanvankelijk onafscheidelijke zussen Lily en Rose groeien uit 
elkaar, maar als de gezondheid van Rose verslechtert, gaat Lily haar helpen met de 
opvoeding van haar autistische dochter. 
Speelduur: 11:04. Boeknummer: 25897. 
 
Aura Xilonen. 
De cowboykampioen. 
Vertaald uit het Spaans. Een 17-jarige illegale Mexicaanse immigrant moet zien te overleven 
in het harde milieu van een Texaanse grensstad. 
Speelduur: 13:00. Boeknummer: 25988. 
 
Sara Taylor. 
De Laura's. 
Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse moeder en haar transgender kind reizen door de 
VS en vertellen over hun leven. 



Speelduur: 9:34. Boeknummer: 26011. 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Gerda Dendooven. 
Tabac. 
Een jong meisje vlucht met een oudere getrouwde man naar Italië. 
Speelduur: 4:54. Boeknummer: 25928. 
 
Marnix Peeters. 
In elke vrouw schuilt haar moeder. 
Mercedes Van De Cloot, de negende gravin van Blaasveld, werkt aan een filosofisch-
misogyn meesterwerk, dat een uitkomst moet bieden voor haar nijpende geldzorgen. Helaas 
dwingen haar geldzorgen Mercedes tot een zwervend en onrustig bestaan, opgejaagd door 
iedereen. Haar avonturen beleeft ze met haar trouwe toeverlaat Jenesepa, haar jonge 
tweeling Isaac en Chavez, haar doofstomme butler Albert Shiverdecker, haar huishoudster 
Helga Glatzer-Schneeberg en haar pratende (en zeer scabreuze) beo Yvette. 
Speelduur: 6:42. Boeknummer: 25879. 
 
Ashley Hay. 
Een bibliotheek aan zee. 
Vertaald uit het Engels. In 1948 in een Australisch kustdorpje probeert een vrouw het verlies 
te verwerken van haar man die tijdens en na de oorlog veilig bij de spoorwegen werkte maar 
overleed bij een treinongeluk. 
Speelduur: 10:07. Boeknummer: 25883. 
 
Maggie O'Farrell. 
Hier moet het zijn. 
Vertaald uit het Engels. De relatie tussen Daniel en Claudette, die met hun kinderen op een 
afgelegen landgoed in Ierland wonen, komt onder druk te staan als Daniel iets ontdekt over 
een vroegere geliefde. 
Speelduur: 17:10. Boeknummer: 25892. 
 
Pietro Valsecchi. 
Eerste familie. 
Vertaald uit het Italiaans. Als begin 20e eeuw een Italiaans gezin naar New York emigreert, 
krijgen ze te maken met armoede en afpersing. 
Speelduur: 14:53. Boeknummer: 25908. 
 
Winnie Li. 
Zwarte bladzijde. 
Vertaald uit het Engels. Li gebruikte haar eigen ervaring als slachtoffer om een boek over 
verkrachtingen te schrijven, waarbij zowel de dader als het slachtoffer aan het woord komen. 
Speelduur: 16:42. Boeknummer: 25919. 
 
David Trueba. 
Ik heb hem nog niets verteld. 
Vertaald uit het Spaans. Beto is een jonge Spaanse architect die midden in een persoonlijke 
en emotionele crisis aankomt in München. Hij is met zijn vriendin uitgenodigd om deel te 
nemen aan een congres dat veel kan betekenen voor zijn toekomstperspectieven. Maar 
vrijwel meteen na aankomst verandert zijn verblijf in Duitsland in een comédie humaine. 
Door één sms'je, dat inslaat als de bliksem, komt zijn leven volledig op zijn kop te staan. 
Speelduur: 3:56. Boeknummer: 25922. 
 



Karel Čapek. 
Meteoor. 
Vertaald uit het Tsjechisch. Een onbekende man wordt zwaargewond uit een neergestort 
vliegtuigje gehaald. Niemand weet wie hij is of waar hij vandaan komt. Drie mensen - een 
verpleegster, een medepatiënt met helderziende gaven en een schrijver - doen een poging 
om zijn identiteit te reconstrueren. Samen schetsen ze een volledig beeld. 
Speelduur: 7:22. Boeknummer: 25926. 
 
Rodrigo Blanco Calderón. 
The night. 
Vertaald uit het Spaans. Een psychiater en een schrijver proberen te achterhalen wie de 
dader is van een serie vrouwenmoorden en zoeken naar de betekenis van literatuur. 
Speelduur: 12:35. Boeknummer: 25942. 
 
Haruki Murakami. 
De jacht op het verloren schaap. 
Vertaald uit het Japans. Een reclameman, een echte exponent van de grote stad Tokio, krijgt 
opdracht een bepaald wild schaap in de binnenlanden van Hokkaido op te sporen. 
Speelduur: 40:13. Boeknummer: 25947. 

6: Romantische boeken 

Jayne Ann Krentz. 
Vertrouw niemand. 
Vertaald uit het Engels. Als Grace Elland haar baas vermoord aantreft is ze eerst verdachte 
maar wordt al snel gezien als slachtoffer als blijkt dat ze gestalkt wordt. 
Speelduur: 10:25. Boeknummer: 25868. 
 
Corina Bomann. 
Winterbloesem. 
Vertaald uit het Duits. Een jonge vrouw, gevonden op het strand van een Duitse badplaats in 
de winter van 1902 en opgenomen door een familie die een hotel runt, krijgt langzaam haar 
geheugen terug en vindt de liefde. 
Speelduur: 9:24. Boeknummer: 25885. 
 
Jennifer Probst. 
Overal en altijd. 
Vertaald uit het Engels. Caleb is voorbereid om het aannemersbedrijf van zijn vader over te 
nemen, maar dan gooit diens testament roet in het eten terwijl Caleb midden in een 
belangrijk project met de snobby, sexy binnenhuisarchitecte Morgan zit. 
Speelduur: 12:12. Boeknummer: 25913. 
 
Colleen Hoover. 
Oprecht. 
Vertaald uit het Engels. Wanneer een jonge vrouw in Dallas een jonge kunstenaar ontmoet, 
worden ze direct verliefd op elkaar. Dan blijkt dat ze beiden geheimen hebben. 
Speelduur: 9:24. Boeknummer: 25980. 
 
Nora Roberts. 
Voor nu & altijd. 
Vertaald uit het Engels. In Boonsboro kopen drie broers een vervallen gebouw om het te 
verbouwen tot een Bed & Breakfast. 
Speelduur: 10:48. Boeknummer: 25986. 



7: Thrillers 

Lisa Unger. 
De rode jager. 
Vertaald uit het Engels. Als een Kungfuvechtster tien jaar nadat haar ouders zijn vermoord 
een van de daders doodt, zet ze een lawine van gebeurtenissen in gang. 
Speelduur: 14:23. Boeknummer: 25871. 
 
Anja Feliers. 
Femme fatale. 
June en haar man Robbert leven in luxe, maar ze rouwen om hun verloren dochtertje Imke 
en zijn compleet vervreemd van elkaar. Dan duikt Lexi terug op in Junes leven. Deze vrouw 
met wie ze tijdens haar studententijd een passionele romance beleefde, laat oude gevoelens 
weer oplaaien en doet June helemaal opfleuren. Maar kan ze haar nieuwe minnares wel 
vertrouwen? Lexi stelt June voor aan psychologe Kathleen Verlinden, die mee op zoek gaat 
naar wat er met Imke is gebeurd. 
Speelduur: 8:15. Boeknummer: 25881. 
 
Steve Berry. 
Het complot van Parijs. 
Vertaald uit het Engels. Miljonair Thorvaldsen vraagt zijn vriend Malone hem te helpen bij het 
ontmaskeren van de Club van Parijs: een groep multimiljonairs die door crisissen te creëren 
nog rijker wil worden. Maar Thorvaldsen is ook uit op persoonlijke wraak. Het spannende 
verhaal vol actie gaat over verborgen schatten, persoonlijke wraak en geldzucht. 
Speelduur: 14:27. Boeknummer: 25889. 
 
Mike Nicol. 
Machtsvertoon. 
Vertaald uit het Engels. In Kaapstad raakt het beveiligingsbedrijf van Krista en Tami 
betrokken bij een wrede bendeoorlog, waarin verschillende groeperingen vechten om de 
handel in een zeldzame zeevrucht. 
Speelduur: 11:17. Boeknummer: 25915. 
 
Dan Brown. 
Oorsprong. 
Vertaald uit het Engels. Kirsch, miljardair en wetenschapper die zijn tijd ver vooruit is, besluit 
zijn laatste ontdekking aan de wereld te presenteren in het Guggenheim Museum in Bilbao. 
Speelduur: 18:27. Boeknummer: 25953. 

8: Waargebeurd 

Mary Pflum Peterson. 
Mijn moeder en ik. 
Vertaald uit het Engels. Aan de hand van de witte jurken uit haar en haar moeders leven, 
doop-, communie- en trouwjurk, vertelt de auteur over de moeizame relatie die ze had met 
haar moeder. 
Speelduur: 16:12. Boeknummer: 25904. 
 
Wolf Küper. 
Een miljoen minuten : hoe een klein meisje haar vader inspireerde om voor de écht 
belangrijke dingen in het leven te kiezen. 
Vertaald uit het Duits. Een aanstekelijk, wijs en humoristisch reisverhaal over een zoektocht 
naar geluk, avontuur en het overschrijden van eigen grenzen. 



Speelduur: 10:22. Boeknummer: 25935. 
 
Juliana Buhring. 
Ik fiets door. 
Vertaald uit het Engels. Persoonlijk verhaal van de auteur die na het overlijden van haar 
geliefde besluit de wereld rond te fietsen. 
Speelduur: 6:54. Boeknummer: 25943. 
 
Tim Bauerschmidt. 
Driving Miss Norma : het inspirerende, waargebeurde verhaal van de 90-jarige vrouw die 
voor het avontuur koos. 
Vertaald uit het Engels. Persoonlijk verslag door haar zoon en schoondochter over het 
laatste levensjaar van een negentigjarige vrouw, bij wie kanker werd geconstateerd, maar 
die niet voor behandeling koos en in plaats daarvan besloot een reis per camper door de 
Verenigde Staten te maken met haar familie. 
Speelduur: 7:47. Boeknummer: 25949. 
 
Nadia Murad. 
Ik zal de laatste zijn : mijn strijd tegen de Islamitische Staat. 
Vertaald uit het Engels. Nadia Murad, een jezidi-meisje uit Irak, vertelt haar schrijnende 
verhaal over mishandeling, verkrachting en de dood van haar zes broers, moeder en bijna 
alle jezidi-mannen uit haar dorp door ISIS-strijders. 
Speelduur: 11:10. Boeknummer: 25955. 

9: Boeken voor jongvolwassenen 

Fantasy 
Maria Turtschaninoff. 
Maresi. 
Vertaald uit het Zweeds. Het Rode Klooster op het fictieve eiland Menos is een 
toevluchtsoord voor vervolgde en bedreigde meisjes. De jonge novice Maresi ontfermt zich 
over het net aangekomen meisje Jai, met alle gevolgen van dien. 
Speelduur: 5:54. Boeknummer: 25878. 
 
Fantasy 
Sara Raasch. 
IJs als vuur. 
Vormt samen met Sneeuw als as (deel 1) en Bevroren nacht (deel 3) een trilogie. 
Vertaald uit het Engels. Nu Meira (16) koningin is geworden van het koninkrijk Winter, moet 
ze op zoek gaan naar de sleutels om de kloof van magie te openen. Daarbij komt ze er 
achter wie haar vrienden en wie haar vijanden zijn. 
Speelduur: 14:13. Boeknummer: 25920. 
 
John Green. 
Schildpadden tot in het oneindige. 
Vertaald uit het Engels. Schildpadden tot in het oneindige gaat over vriendschap voor het 
leven, maar bovenal over Aza Holmes, een meisje dat worstelt met een dwangstoornis en 
klem komt te zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten. 
Speelduur: 6:29. Boeknummer: 25975. 
 
Sciencefiction 
Veronica Roth. 
Samensmelting : haar keuze bepaalt alles. 



Vertaald uit het Engels. Tris' geloof in de samenleving is verbrijzeld. Buiten het hek gaat ze 
op zoek naar een toekomst voor haar en Tobias. Maar de nieuwe wereld is nog 
verontrustender dan de wereld die ze verlaten heeft. 
Speelduur: 12:20. Boeknummer: 25959. 
 
Thrillers 
Ilse De Keyzer. 
Graf DK62. 
Een beroemde egyptoloog onderneemt met vier studenten een studiereis naar het graf van 
Toetanchamon, waar nog lang niet alle ruimtes zijn onderzocht. Maar al snel gebeuren er 
vreemde dingen. Worden ze achtervolgd door de vloek van Toetanchamon? 
Speelduur: 5:27. Boeknummer: 25888. 
 
Thrillers 
Karen M. McManus. 
Een van ons liegt. 
Vertaald uit het Engels. Vijf leerlingen van Bayview High moeten voor straf nablijven. Een 
van hen, Simon, zal het klaslokaal echter nooit verlaten... Voor het uur om is, is hij dood. Alle 
vier medeleerlingen hebben een motief. Wie heeft het gedaan? 
Speelduur: 12:18. Boeknummer: 25903. 
 
Kate Ling. 
Eenzaam en extreem ver weg. 
Vertaald uit het Engels. Seren (16, ik-figuur) leeft aan boord van het ruimteschip Ventura dat 
op weg is naar de dichtsbijzijnde bewoonbare planeet. Ze krijgt als levenspartner de 
arrogante Ezra toegewezen. Maar dan wordt ze verliefd op Dom. 
Speelduur: 8:50. Boeknummer: 25887. 
 
Fantasy 
Sara Raasch. 
Bevroren nacht. 
Vormt samen met Sneeuw als as (deel 1) en IJs als vuur (deel 2) een trilogie. 
Vertaald uit het Engels. Winterkoningin Meira (17) doet een ultieme poging om met haar 
bondgenoten te voorkomen dat de kwaadaardige Lentekoning Angra met zijn zwarte magie 
het Bederf over de hele wereld verspreidt. 
Speelduur: 14:04. Boeknummer: 26022. 
 
Jennifer Smith. 
Het lot. 
Vertaald uit het Engels. Alice (ik-figuur) koopt een lot voor de verjaardag van haar beste 
vriend Teddy. Laat daar nou net de hoofdprijs op vallen... Zowel het leven van Teddy als dat 
van Alice komt volledig op zijn kop te staan. 
Speelduur: 10:44. Boeknummer: 26028. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis 

Sven Beckert. 
Katoen : de opkomst van de moderne wereldeconomie. 
Geschiedenis van de katoenteelt, die de aanzet vormde voor wereldwijde industrialisatie en 
gepaard ging met kolonialisme en slavernij. 
Speelduur: 22:50. Boeknummer: 25893. 
 



Frank McDonough. 
De Gestapo : mythe en realiteit van Hitlers geheime politie. 
Frank McDonough gebruikt niet eerder gepubliceerde archiefstukken om een beeld te 
schetsen van de gewone en buitengewone mensen die het naziregime probeerden te 
bestrijden. De werkwijze om ze op te sporen en te volgen wordt op gedetailleerde wijze 
beschreven. De slachtoffers komen aan het woord in de verslagen van de verhoren waaraan 
ze door de Gestapo werden onderworpen. 
Speelduur: 14:13. Boeknummer: 25869. 
 
Carl Hoffman. 
Wreed paradijs : koppensnellers, kolonialisme en de mysterieuze verdwijning van Michael 
Rockefeller in Nederlands Nieuw-Guinea. 
Onderzoek naar de verdwijning van Michael Rockefeller tijdens een expeditie in Nederlands 
Nieuw-Guinea in 1961 en naar de rol van de Asmat hierin. 
Speelduur: 11:18. Boeknummer: 25895. 
 
Simon Garfield. 
Tijdwachters : waarom de klok ons leven beheerst. 
Geschiedenis met talrijke voorbeelden uit films, kunst en muziek van de menselijke en 
culturele obsessie met tijd en het verlangen die te beheersen. 
Speelduur: 12:45. Boeknummer: 26018. 
 
Amélie O. 
De vermaledijde mode. 
In korte, humoristische stukjes neemt een modecolumniste de modewereld onder de loep, 
waarbij ze met scherpe pen haar onderwerpen op de hak neemt. 
Speelduur: 7:38. Boeknummer: 25992. 
 
Peter Ross Range. 
1924 : het kanteljaar van Hitler. 
Overzicht van de wijze waarop Adolf Hitler rond 1924 via een putsch, een proces en het 
schrijven van 'Mein Kampf' de weg naar de macht uitstippelde. 
Speelduur: 10:43. Boeknummer: 25982. 
 
David Grann. 
De maand van de bloemendoder : de moord op de Osage-indianen en de geboorte van de 
FBI. 
Journalistiek onderzoek naar de moorden onder Osage-indianen in de jaren twintig van de 
twintigste eeuw, die plaatsvonden nadat onder hun reservaat in Oklahoma olie was 
gevonden, en de rol van de FBI daarbij. 
Speelduur: 10:26. Boeknummer: 26010. 

2: Religie 

Benoît Standaert. 
De apostel Paulus : meesterlijk in denken, bidden en liefhebben. 
Paulus, de eerste grote denker binnen de christelijke beweging, blijft voor velen een 
onbekende en vaak zelfs een miskende. Zijn brieven vormen nochtans de oudste kern van 
het Nieuwe Testament. In dit boek biedt bijbelkenner Benoît Standaert ons een drievoudig 
pad aan om binnen te treden in de leefwereld van de apostel. Wat was zijn gebed? Hoe 
beoefende hij de liefde? En hoe stond hij onder het Woord om te verstaan wat hem 
overkwam en met inzicht alles te beleven? 
Speelduur: 11:00. Boeknummer: 25899. 
 



Rick De Leeuw. 
Verbeter de wereld : de relevantie van Phil Bosmans vandaag. 
Rick De Leeuw onderzoekt wat de relevantie van het gedachtengoed van Phil Bosmans 
vandaag nog is. Daarvoor gaat hij in gesprek met prominente stemmen uit het hedendaagse 
maatschappelijke discours: Rik Torfs, Jef Colruyt, Walter Van Steenbergen, Jonathan 
Holslag, Jef Van Kerckhoven, Anniek Gavriilakis, Mustafa Kör, Koen Vanmechelen en Dirk 
De Wachter. Rijksarchivaris Rombout Nijsen belicht daarnaast belangrijke episodes uit het 
leven van Phil Bosmans. 
Speelduur: 5:24. Boeknummer: 25916. 
 
Anselm Grün. 
Verandering : geef een wending aan negatieve emoties. 
Raadgevingen van de Benedictijner monnik om beter om te gaan met negatieve gevoelens 
en die positief aan te wenden. 
Speelduur: 6:40. Boeknummer: 25990. 
 
John Van Schaik. 
Ketters : een geschiedenis naast de Kerk. 
Geschiedenis van bewegingen die zich bevonden buiten de orthodoxie van de rooms-
katholieke kerk. 
Speelduur: 13:15. Boeknummer: 25983. 
 
Franciscus. 
Hoe mooi zou het zijn : zijn mooiste citaten. 
Korte, kenmerkende citaten uit toespraken en andere teksten van de huidige paus, waarin de 
actie voor een betere wereld centraal staat. 
Speelduur: 1:14. Boeknummer: 26000. 

3: Sociale vraagstukken 

Patrick Loobuyck. 
Samenleven met gezond verstand. 
Pleidooi voor het vreedzame samenleven in een multiculturele maatschappij met als 
consensus de basisprincipes vrijheid, gelijkheid en solidariteit. 
Speelduur: 8:17. Boeknummer: 25872. 
 
Michael Foley. 
Leuk, hè? : de filosofie van plezier maken. 
Onderzoek naar de verschillende vormen van groepsvermaak en het verschuiven van 
individueel plezier naar massale groepsevenementen. 
Speelduur: 14:01. Boeknummer: 25901. 
 
Ignaas Devisch. 
Het empathisch teveel : op naar een werkbare onverschilligheid. 
Kritische analyse van het fenomeen empathie met als uitgangspunt dat voortdurende 
empathie en liefdadigheid geen basis vormen voor bestuur en samenleving en zorgen voor 
een psychische overbelasting. 
Speelduur: 4:01. Boeknummer: 25923. 
 
Ben Judah. 
Dit is Londen : leven en dood in een wereldstad. 
Ben Judah biedt in 'Dit is Londen' een rauw, opwindend perspectief op een multiculturele 
wereldstad - hoe het is om er te leven, te werken, op te groeien, op te voeden, lief te hebben, 
oud te worden en te sterven. 



Speelduur: 13:30. Boeknummer: 25896. 
 
Valeria Luiselli. 
Vertel me het einde : een essay in veertig vragen. 
Terwijl de Mexicaanse schrijfster Valeria Luiselli zelf op haar green card voor de Verenigde 
Staten wacht, werkt ze als tolk bij de immigratierechtbank in New York. Ze beschrijft het 
asielproces en de verhalen van Centraal-Amerikaanse kinderen die zonder ouders de 
Amerikaanse grens zijn overgestoken. De realiteit van overheidsorganisaties blijkt te schuren 
met de wereld die de kinderen ontvluchten. 
Speelduur: 3:18. Boeknummer: 26019. 

Deel 3: Romans ingelezen in het Engels  

1: Autobiografische romans 

Paula Fox. 
Borrowed finery : a memoir. 
Het ontroerend en ongewoon portret van Paula Fox die in 1923 werd geboren en door haar 
ouders werd achtergelaten in een weeshuis in Manhattan. 
Speelduur: 5:57. Boeknummer: 600412. 
 
Roald Dahl. 
Going solo. 
Aan de hand van foto's en stukjes uit brieven aan zijn moeder vertelt de schrijver Roald Dahl 
(1916-1990) over zijn jonge jaren in Afrika en in het begin van de Tweede Wereldoorlog. 
Speelduur: 5:41. Boeknummer: 600432. 
 
Tobias Wolff. 
This boy's life : a memoir. 
Een jongen uit een door scheiding opgebroken gezin groeit in moeilijke omstandigheden op 
in het Amerika van de jaren vijftig en zestig. 
Speelduur: 9:02. Boeknummer: 600495. 
 
Henry Miller. 
Tropic of Capricorn. 
Autobiografische roman, waarin de auteur zijn New Yorkse jeugdjaren, zijn afgebroken 
studie, zijn eerste huwelijk en zijn besluit schrijver te worden, beschrijft. 
Speelduur: 16:13. Boeknummer: 600496. 

2: Avonturenromans 

David Dyer. 
The midnight watch. 
Toen de Titanic onderging, was een ander schip, de Californian, in de buurt, maar bood geen 
hulp. Een onderzoeksjournalist wil weten waarom. 
Speelduur: 11:34. Boeknummer: 600478. 

3: Biografische roman 

Peter Carey. 
True history of the Kelly Gang. 



Bekroond met de Man Booker Prize. Een man beschrijft in een brief aan zijn dochter hoe hij 
uitgroeide tot de legendarische 19de-eeuwse Australische volksheld nadat zijn moeder hem 
verhuurde aan een struikrover. 
Speelduur: 16:13. Boeknummer: 600497. 

4: Detectives 

Barry Maitland. 
All my enemies. 
Vlak voordat Kolla met haar nieuwe baan begint, wordt een jonge vrouw kwaadaardig 
vermoord in een welgestelde Londense wijk. Toegewezen aan de zaak, drijft Kolla naar een 
plaatselijk theater. 
Speelduur: 8:40. Boeknummer: 600407. 
 
Agatha Christie. 
Black coffee. 
Hercule Poirot probeert de dader te vinden van een moord op een groot landgoed en van de 
diefstal van de formule van een massavernietigingswapen. 
Speelduur: 5:28. Boeknummer: 600409. 
 
Patricia Cornwell. 
Blow fly. 
Patholoog-anatoom Kay Scarpetta werkt nu als freelance adviseur en krijgt te maken met 
een oude moordzaak die veel raadsels oproept; bovendien moet ze de confrontatie met een 
oude vijand aangaan. 
Speelduur: 12:18. Boeknummer: 600411. 
 
Janet LaPierre. 
Children's games. 
Anonieme dreigbrieven en een moord brengen een lerares in een Californisch kustplaatsje in 
opspraak. 
Speelduur: 7:15. Boeknummer: 600418. 
 
Diana Gabaldon. 
Lord John and the private matter. 
Wanneer Lord John Grey in 1757 in Londen onderzoek doet naar de dood van een sergeant 
van zijn eenheid, moet hij tegelijkertijd een familieprobleem oplossen. 
Speelduur: 8:59. Boeknummer: 600442. 
 
Peter Corris. 
White meat. 
Ted Tarleton is een zeer rijke bookmaker wiens mooie, verwende dochter, Noni, verdwenen 
is. Tarleton wil dat Hardy haar vindt. Haar vriendje is geen optie en Hardy wordt 
geconfronteerd met tegenstand van alle kanten. 
Speelduur: 7:24. Boeknummer: 600500. 

5: Dierenverhaal 

Julia Leigh. 
The hunter. 
In opdracht van een multinational gaat een man op het Tasmaanse Plateau illegaal op jacht 
naar de laatste Tasmaanse buidelwolf. 
Speelduur: 5:04. Boeknummer: 600471. 



6: Familiekronieken 

Toni Jordan. 
Nine days. 
Jack en Connie worden tijdens WO II van elkaar gescheiden op het station van Melbourne, 
wanneer hij vertrekt om als soldaat te vechten. Negen familieleden uit verschillende 
generaties vertellen elk een stuk van hun liefdesgeschiedenis. 
Speelduur: 6:26. Boeknummer: 600448. 
 
Kate Morton. 
The distant hours. 
Wanneer haar altijd afstandelijke moeder van slag raakt door een brief uit vervlogen tijden, 
gaat een jonge vrouw op zoek naar de achtergrond daarvan. 
Speelduur: 18:37. Boeknummer: 600467. 

7: Griezelromans 

Dean Koontz. 
Seize the night. 
Enkele mannen volgen het spoor van een aantal jonge kinderen in Californië naar een 
geheim laboratorium voor lugubere experimenten. 
Speelduur: 16:32. Boeknummer: 600456. 
 
Dean Koontz. 
Watchers. 
Twee wezens, door genetische manipulatie in een laboratorium gekweekt, zijn, na hun 
ontsnapping, de directe aanleiding tot uiterst onverkwikkelijke zaken. 
Speelduur: 17:37. Boeknummer: 600499. 

8: Historische romans 

Richard Woodman. 
A private revenge. 
Kapitein Nathaniel brengt het fregat Patriciër naar de Parelrivier aan de Chinese kust en 
raakt verzeild in bizarre gebeurtenissen. 
Speelduur: 8:41. Boeknummer: 600406. 
 
Evelyn Anthony. 
Charles the king. 
Vertelt het verhaal van een lange en bloedige burgeroorlog en de moeizame liefde tussen 
Charles I en Henrietta. 
Speelduur: 12:58. Boeknummer: 600417. 
 
Colleen McCullough. 
Morgan's run. 
Eind 18e eeuw wordt een man, valselijk beschuldigd en veroordeeld, gedeporteerd op het 
eerste schip naar Australië. 
Speelduur: 30:50. Boeknummer: 600446. 
 
Robert Harris. 
Pompeii. 



Een aquaduct-ingenieur, die kersvers uit Rome is overgekomen, beleeft de laatste vier 
dagen van Pompeii die eindigen met de vernietigende uitbarsting van de Vesuvius. 
Speelduur: 10:41. Boeknummer: 600451. 
 
Bruce Chatwin. 
The viceroy of Ouidah. 
Een Braziliaan houdt zich in het Afrikaanse koninkrijk Dahomey aan het begin van de 19e 
eeuw met de slavenhandel bezig en weet een machtspositie aan het hof te verwerven. 
Speelduur: 3:45. Boeknummer: 600491. 


