
De Uitgelezen Rubriek, de Daisy-aanwinsten van onze bibliotheek 
 
Voor we beginnen vertel ik u graag dat we de benaming van de rubriek ‘Hokjesloos’ voortaan 
gaan wijzigen in: ‘Romans die niet onder één noemer te vangen zijn’. 
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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans  

Qais Akbar Omar. 
Het fort met de negen torens : een jeugd in Afghanistan. 
Vertaald uit het Engels. Autobiografisch verhaal van een jonge Afghaan over de 
wederwaardigheden van zijn familie van tapijthandelaren in het door oorlog verscheurde 
land. 



Speelduur: 18:06. Boeknummer: 24982. 
 
Marcos Giralt Torrente. 
Tijd van leven. 
Bekroond met de Premio Nacional de Narrativa. 
Vertaald uit het Spaans. Autobiografisch relaas over de problematische relatie van de auteur 
met zijn vader. 
Speelduur: 7:368. Boeknummer: 24989. 
 
Koen Van Hoeylandt. 
De slag om Los Permos : portret van een legerdienst. 
De ervaringen van een jongeman die tien maanden dienst doet in het leger. 
Speelduur: 13:58. Boeknummer: 25003. 
 
William Finnegan. 
Primitieve dagen : een surfend leven. 
Vertaald uit het Engels. Autobiografisch verhaal van een jongen die gegrepen wordt door de 
surfsport en deze sport tot op oudere leeftijd beoefent. 
Speelduur: 22:21. Boeknummer: 25032. 
 
Herta Müller. 
Mijn vaderland, een appelpit : een gesprek met Angelika Klammer. 
Vertaald uit het Duits. Uitgebreid interview met de Roemeense Nobelprijswinnaar Herta 
Müller, waarin zij afrekent met het mensonterende Roemeense regime ten tijde van 
Ceausescu. 
Speelduur: 7:33. Boeknummer: 25080. 
 
Betsy Lerner. 
De damesclub : een verhaal over moeders en dochters. 
Vertaald uit het Engels. Betsy Lerner - afkomstig uit de gegoede Amerikaanse middenklasse 
- verzet zich in haar jonge jaren hevig tegen haar moeder, Roz. Ze gruwt van het leven dat 
die leidt, uitsluitend gericht op huwelijk, gezin en huishouden. De beknotting wordt 
gesymboliseerd door de bridgeclub waar Roz deel van uitmaakt. Met een zucht van 
verlichting verlaat Betsy op haar achttiende het brave New Haven om in New York te 
studeren. Door een samenloop van omstandigheden bevindt Betsy zich dertig jaar later weer 
in New Haven. Ze wordt lid van de bridgeclub en raakt onder de indruk van de onderlinge 
loyaliteit van de vrouwen. 
Speelduur: 9:53. Boeknummer: 25115. 
 
Hilary Mantel. 
Acht maanden in de Gazastraat. 
Vertaald uit het Engels. In dit boek gebruikt Hilary Mantel haar eigen ervaringen uit de tijd dat 
ze met haar man in Saoedi Arabië woonde. Mantel schreef deze roman in 1988, bijna dertig 
jaar geleden. Toch openbaren zich hier al ten volle haar unieke stijl, scherpe blik en gevoel 
voor zwarte humor. 
Speelduur: 11:08. Boeknummer: 25140. 

2: Detectives 

Cilla Börjlind,. 
Wiegelied. 
Vertaald uit het Zweeds. Rechercheurs Olivia Rönning en Tom Stilton onderzoeken de 
moord op een aantal jonge vluchtelingetjes. 
Speelduur: 15:34. Boeknummer: 25008. 
 



Georges Simenon. 
De gehangene van de Saint-Pholien. 
Vertaald uit het Frans. De zelfmoord in Bremen van een sjofele, nerveuze Fransman, wiens 
koffer hem ontstolen is, geeft commissaris Maigret reden tot een onderzoek naar het 
verleden van de dode. 
Speelduur: 3:46. Boeknummer: 25059. 
 
Donna Leon. 
Eeuwige jeugd. 
Vertaald uit het Engels. Op verzoek van de grand Contessa Lando-Continui onderzoekt 
commissaris Guido Brunetti de bijna verdrinking van haar kleindochter vijftien jaar geleden 
waar het meisje ernstig hersenletsel aan overhield. 
Speelduur: 9:46. Boeknummer: 25098. 
 
Toni Coppers. 
De zomer van de doden : een Liese Meerhout-thriller. 
Commissaris Liese Meerhout en inspecteur Michel Masson van de Antwerpse politie 
onderzoeken de dood van een Antwerpenaar in Italië en heropenen het onderzoek naar de 
moord op een meisje in 1993. 
Speelduur: 10:23. Boeknummer: 25099. 
 
Sterre Carron. 
Gotcha! 
Sofia hoort via de telefoon hoe haar dochter in hun huis aangevallen wordt en dan is er stilte. 
Man en dochter zijn verdwenen en de politie van Mechelen, onder leiding van 
hoofdinspecteur Rani Diaz, staat voor een raadsel. Na enkele weken raakt de verdwijning op 
de achtergrond wanneer afgehakte lichaamsdelen van een man gevonden worden. Jaren 
later werkt Sofia bij een post van Artsen Zonder Grenzen in Guinee waar het noodlot weer 
toeslaat en ze weer twee geliefden verliest. Ondertussen leiden in Mechelen sporen naar het 
restaurant van een Columbiaan waar de verminkte man werkte. 
Speelduur: 10:20. Boeknummer: 25134. 

3: Fantasy 

Terry Goodkind. 
De Wet van Negen. 
Vertaald uit het Engels. Twaalfde deel in de reeks ‘De wetten van de magie’. Een 
kunstschilder die weinig succes heeft, krijgt op zijn 27ste verjaardag van zijn opa een stuk 
land waar een poort naar het buitenaardse blijkt te zijn. 
Speelduur: 17:10. Boeknummer: 24850. 
 
Terry Goodkind. 
Oorlogshart. 
Vertaald uit het Engels. Gered uit de onderwereld ontdekt Richard Rahl via oeroude 
geschriften hoe hij Sulachan en Hannis Arc kan verslaan. 
Speelduur: 16:41. Boeknummer: 25033. 
 
Pierre Grimbert. 
De schaduw van het verleden. 
Vertaald uit het Frans. Achtervolgd door moordenaars proberen de erfgenamen van Ji het 
wat en hoe te doorgronden van het geheim waarvan zij erfgenaam zijn, een geheim dat grote 
gevolgen voor de hele wereld kan hebben. 
Speelduur: 11:33. Boeknummer: 25072. 
 
Pierre Grimbert. 



De hoeder van de eeuwigheid. 
Vertaald uit het Frans. De reisgenoten ontmoeten eindelijk Nol de Wonderlijke en hopen met 
zijn antwoorden een manier te vinden om de duivelse Saat te stoppen. 
Speelduur: 16:39. Boeknummer: 25078. 

4: Historische romans 

Léon Werth. 
Adieu Parijs. 
Vertaald uit het Frans. Beschrijving van het gedrag van de grote groep Parijzenaren die in 
juni 1940 hun stad ontvluchtte vanwege de nadering van het Duitse leger. 
Speelduur: 6:42. Boeknummer: 24983. 
 
Anita Nair. 
Idris, hoeder van het licht. 
Vertaald uit het Engels. Een Somalische koopman die veel op reis is, komt in 1659 in India 
toevallig in contact met de zoon die hij niet kende. 
Speelduur: 13:56. Boeknummer: 25002. 
 
Kristy Cambron. 
De sprong van Rose. 
Vertaald uit het Engels. Als een jonge vrouw aan de slag gaat bij het circus van de Ringling 
Brothers gaat er een nieuwe wereld voor haar open, maar wanneer er iets ergs gebeurt, 
verbleekt alle glitter en glamour. 
Speelduur: 9:50. Boeknummer: 25024. 
 
Sarah Lark. 
De schaduw van de Kauri-boom. 
Vertaald uit het Duits. In Nieuw-Zeeland wordt eind 19e eeuw een jonge vrouw ontvoerd 
door haar biologische Maori-vader. 
Speelduur: 31:04. Boeknummer: 25028. 
 
Alyson Richman. 
Een dame in Parijs. 
Vertaald uit het Engels. Marthe de Florian (1864-1939), ooit minnares van hooggeplaatste 
mannen, neemt eind jaren dertig haar kleindochter in huis en vertelt haar over haar leven en 
vraagt haar om haar appartement met de vele kunstschatten na haar dood hermetisch af te 
sluiten. 
Speelduur: 11:19. Boeknummer: 24986. 
 
Douglas Jackson. 
Zwaard van Rome. 
Vertaald uit het Engels. 68 na Christus. De wrede en krankzinnige heerschappij van keizer 
Nero loopt op zijn einde. Na een brand die Rome grotendeels verwoestte, bezwijken de 
burgers bijna onder een niet-aflatende stroom wreedheden en misdaden. Gaius Valerius 
Verrens wordt naar Rome gestuurd op een missie om dit eens en voor altijd te beëindigen. 
Speelduur: 19:34. Boeknummer: 25109. 
 
Karel Schoeman. 
Het uur van de engel. 
Vertaald uit het Afrikaans. Aan de mogelijke verschijning van een engel aan een herder in 
Zuid-Afrika in de 19e eeuw wordt jaren later door verschillende mensen verschillend inhoud 
gegeven. 
Speelduur: 20:40. Boeknummer: 25133. 



5: Ontwikkelingsromans 

Mai Jia. 
De gave. 
Vertaald uit het Chinees. Een autistische jongen, die een wiskundig genie blijkt, wordt 
gerekruteerd voor een elite-eenheid van de Chinese geheime dienst. 
Speelduur: 12:00. Boeknummer: 24981. 
 
Lykele Muus. 
Eland. 
Om onheil af te wenden, besluit een jongen om nooit een leugen te vertellen. 
Speelduur: 14:53. Boeknummer: 25015. 
 
Emy Koopman. 
Orewoet. 
De zoektocht van een puberjongen naar zijn afwezige, inmiddels overleden vader zorgt 
ervoor dat zijn dromen plaatsmaken voor de realiteit. 
Speelduur: 8:27. Boeknummer: 25017. 

6: Psychologische romans 

Dimitri Leue. 
Het Lortchersyndroom. 
Marcel Lortcher moet aanzien hoe dementie knaagt aan de geest van zijn vader Peer, een 
niet onverdienstelijke componist. Hij doet een poging om zijn geheugen te masseren met 
muzieknoten. Vastbesloten de connectie met Peer niet te verliezen, brengt hij een 
familiekroniek in kaart over afscheid, verlangen en talent. Dimitri Leue las ‘Het 
Lortchersyndroom’ zelf in in onze bibliotheek.  
(…) 
Dimitri Leue. 
Het Lortchersyndroom. 
Ingelezen door de auteur. 
Speelduur: 6:17. Boeknummer: 24978. 
 
Fikry El Azzouzi. 
Alleen Zij. 
Twee mensen met een zeer uiteenlopende culturele achtergrond worden verliefd op elkaar, 
maar hun liefde maakt geen kans in een wereld vol vooroordelen en geweld. 
Speelduur: 6:22. Boeknummer: 24993. 
 
Anna Gavalda. 
Billie. 
Vertaald uit het Frans. Als een jonge vrouw in de bergen een lelijke val maakt, vertelt ze in 
afwachting van hulp aan de sterren haar levensverhaal. 
Speelduur: 5:15. Boeknummer: 24996. 
 
Marek Sindelka. 
Anna in kaart gebracht.  
Vertaald uit het Tsjechisch. Een caleidoscopisch portret van een jonge vrouw, met al haar 
relaties en ambities, in het heden en het verleden. 
Speelduur: 4:59. Boeknummer: 24997. 
 
Piet Baete. 
Wie niet weg is. 



Een jong stel besluit na een jarenlange relatie uit elkaar te gaan om erachter te komen of ze 
echt voor elkaar bestemd zijn; een beslissing die dramatische gevolgen heeft. 
Speelduur: 6:18. Boeknummer: 25007. 
 
David Szalay. 
Wat een man is. 
Vertaald uit het Engels. Negen mannen komen elk in een crisissituatie terecht en worden 
geconfronteerd met de vraag naar de zin van het bestaan. 
Speelduur: 13:53. Boeknummer: 25055. 
 
Guillaume Rihs. 
Vandaag in de chaos. 
Vertaald uit het Frans. In een appartement in Genève raakt een aantal mensen 
ingesneeuwd. 
Speelduur: 5:40. Boeknummer: 25056. 
 
Parinoush Saniee. 
Verborgen stem. 
Vertaald uit het Perzisch. Uit protest tegen leven in het gezin waarin hij opgroeit, weigert een 
Iraans jongetje te praten.  
Speelduur: 7:12. Boeknummer: 24921. 
 
Mark Henshaw. 
De sneeuwkimono. 
Vertaald uit het Engels. Een Fransman en een Japanner, die beiden een kind hebben 
verloren, vertellen elkaar hun levensverhaal. 
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 25084. 
 
Rose Tremain. 
Gustav en Anton. 
Vertaald uit het Engels. Twee Zwitserse jongens raken ondanks hun totaal verschillende 
achtergrond bevriend en blijven dat hun leven lang. 
Speelduur: 11:34. Boeknummer: 25116. 
 
Amélie Nothomb. 
Riket met de kuif. 
Vertaald uit het Frans. Is liefde in de literatuur gedoemd te mislukken? Amelie Nothomb toont 
ons het tegendeel. Op fantastische wijze tovert ze een Franse klassieker moeiteloos 
opnieuw tot leven. 'Een gedachte-experiment in de vorm van een modern sprookje.' 
Speelduur: 3:54. Boeknummer: 25144. 

7: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Rudi Hermans. 
De troonpretendent. 
Vervolg op Terug naar Törökbálint. 
Ingelezen door de auteur. Een volwassen zoon reist na het overlijden van zijn moeder terug 
naar haar geboorteland, Hongarije. 
(…) 
Rudi Hermans. 
De troonpretendent. 
Ingelezen door de auteur. 
Speelduur: 2:26. Boeknummer: 25105. 
 
Jessie Burton. 



De muze. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw die onnavolgbaar kan schilderen, wil haar werk 
geheim houden, met dramatische gevolgen. 
Speelduur: 13:54. Boeknummer: 25023. 
 
Thees Uhlmann. 
Mijn ex, de Dood en ik. 
Vertaald uit het Duits. Wanneer de Dood aanbelt bij een man krijgt hij dankzij zijn ex-vrouw 
een paar dagen uitstel. 
Speelduur: 8:33. Boeknummer: 25037. 
 
Mikkel Rosengaard. 
De tijdreizen van Ana Ivan. 
Vertaald uit het Deens. Een jonge Deense schrijver op stage in New York raakt in de ban 
van de iets oudere, excentrieke Roemeense kunstenares Ana Ivan die een tijdsexperiment 
uitvoert. 
Speelduur: 10:19. Boeknummer: 25039. 
 
Edna O'Brien. 
De rode stoeltjes. 
Vertaald uit het Engels. Een getrouwde Ierse vrouw blijkt na een buitenechtelijke affaire met 
een Montenegrijn zwanger te zijn en gaat na zijn ontmaskering als oorlogsmisdadiger op 
zoek naar de waarheid. 
Speelduur: 10:13. Boeknummer: 25044. 
 
Héctor Abad Faciolince. 
De geheime droom van het land. 
Vertaald uit het Spaans. Anita Ángel is dood. Ze is gestorven op La Oculta, de finca van de 
familie in de Colombiaanse bergen. Haar kinderen Pilar, Eva en Antonio keren terug naar het 
familielandgoed om afscheid van haar te nemen. Voor alle drie is La Oculta een bijzondere 
plek: de plaats waar ze het gelukkigst waren, maar waar ze ook geweld en terreur hebben 
ervaren. In hun stemmen vertelt dit boek vol warmte over een familie wier lot onlosmakelijk 
met de geschiedenis van Colombia verbonden is. 
Speelduur: 16:39. Boeknummer: 25073. 
 
Hendrix. 
De solipsist : een onderzoek van de werkelijkheid. 
Hendrix is een pseudoniem van Wilfried Hendrickx. Een gestoorde man weet met zijn 
kompaan al moordend een vermogen te vergaren. 
Speelduur: 13:04. Boeknummer: 25082. 
 
Rachel Cusk. 
Contouren. 
Vertaald uit het Engels. Een schrijfster tekent de verhalen op van de mensen die ze ontmoet 
als ze een zomercursus in Athene geeft. 
Speelduur: 6:36. Boeknummer: 25117. 
 
Dulce Maria Cardoso. 
Keerzijde. 
Vertaald uit het Portugees. Een elegant en boeiend portret van de gevoeligheden van 
communicatie en macht. 
Speelduur: 9:05. Boeknummer: 25132. 

8: Romantische boeken 



Nora Roberts. 
Gabriëlla & Alexander. 
Vertaald uit het Engels. Bundel met twee verhalen die zich afspelen in het fictieve 
vorstendom Cordina. 
Speelduur: 15:51. Boeknummer: 24980. 
 
Jennifer Probst. 
Op zoek naar jou. 
Vertaald uit het Engels. Om te bewijzen dat een relatiebureau alleen uit is op geld, schrijft 
een man zich in bij de aantrekkelijke eigenares. 
Speelduur: 10:50. Boeknummer: 24992. 
 
Karen Kingsbury. 
In mijn dromen. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw, die weet dat ze niet lang meer te leven heeft, doet 
samen met haar vrienden vrijwilligerswerk bij een jeugdcentrum in een achterstandswijk, 
maar alles gaat anders dan ze zich had voorgesteld. 
Speelduur: 11:01. Boeknummer: 25019. 
 
Danielle Steel. 
Dubbelleven. 
Vertaald uit het Engels. De wegen van Marshall, die jarenlang undercover was in een 
drugskartel, en die van Ariane, die zwanger raakt van haar kidnapper, kruisen zich op 
wonderlijke wijze. 
Speelduur: 10:23. Boeknummer: 25035. 
 
Mark Lamprell. 
Een liefde in Rome. 
Vertaald uit het Engels. Een aantal mensen komt elk met een eigen doel naar Rome, waar 
alles anders verloopt dan men had verwacht. 
Speelduur: 8:03. Boeknummer: 25081. 
 
Nora Roberts. 
Dromen in beeld. 
Vertaald uit het Engels. Een fotografe runt samen met drie vriendinnen een bedrijf om 
bruiloften te plannen en is van plan zelf vrijgezel te blijven. 
Speelduur: 10:18. Boeknummer: 25107. 
 
Susan Wiggs. 
Het suikerhuis. 
Vertaald uit het Engels. De dertiger Annie, die met haar beroemde vriend een 
kookprogramma heeft, raakt door een ongeluk dit alles en haar ongeboren kind kwijt, maar 
probeert met behulp van vrienden en familie een nieuw leven op te bouwen. 
Speelduur: 14:21. Boeknummer: 25112. 

9: Sociale romans 

Annelies D'hulster. 
Nooit meer thuis : onderweg van West-Afrika naar Europa. 
Verslag van de reis die de Vlaamse vrijwilligster maakte langs de route die vluchtelingen uit 
West-Afrika volgen naar de kust van de Middellandse Zee. 
Speelduur: 12:35. Boeknummer: 25029. 
 
Canek Sánchez Guevara. 
33 Revoluties. 



Vertaald uit het Spaans. Een Cubaanse ambtenaar wil de repressie en de armoede op het 
eiland ontvluchten en scheept zich in op een vluchtelingenvlot. 
Speelduur: 1:38. Boeknummer: 25060. 
 
Dorit Rabinyan. 
Grensleven. 
Vertaald uit het Hebreeuws. Een Israëlische vrouw uit Tel Aviv krijgt in New York een relatie 
met een Arabische man uit Hebron, maar beiden weten dat hun relatie alleen in het 
buitenland kan bestaan. 
Speelduur: 11:26. Boeknummer: 25083. 
 
Scott Stambach. 
Het onzichtbare leven van Ivan Isaenko. 
Vertaald uit het Engels. Ivan, zeventien, woont in een ziekenhuis in Wit-Rusland, waar 
Tsjernobyl-slachtoffers worden behandeld. Hij is misvormd maar heeft een scherp verstand, 
een meedogenloos gevoel voor humor en een geweldige leeshonger. Elke dag lijkt op de 
vorige voor Ivan. Tot leukemiepatiënte Polina in het ziekenhuis komt. Eerst heeft hij een 
hekel aan haar. Ze daagt hem uit. Natuurlijk worden Ivan en Polina verliefd op elkaar. Hun 
romance is even mooi en tragisch als het onvermijdelijke einde. 
Speelduur: 9:27. Boeknummer: 25137. 

10: Streek- en familieromans 

Sarah Lark. 
De dag van de zonnewende. 
Vertaald uit het Duits. De vriendinnen Atamarie en Roberta zijn aan het eind van de 19e 
eeuw in Nieuw-Zeeland op zoek naar liefde en geluk. 
Speelduur: 28:50. Boeknummer: 24957. 
 
Dörte Hansen. 
Het oude land. 
Vertaald uit het Duits. Twee beschadigde vrouwen van Oost-Pruisische afkomst, ooit allebei 
om verschillende redenen gevlucht, vinden bij elkaar wat ze altijd hebben gemist, namelijk 
familie. 
Speelduur: 8:30. Boeknummer: 24925. 
 
Lluís Llach. 
De drie Maria's. 
Vertaald uit het Catalaans. Drie vrouwen plus één: Maria Roderich, Maria Magí en Maria 
Costa vormen drie generaties sterke vrouwen die in de loop van een eeuw La Principal 
hebben bestuurd, het voornaamste huis van het dorpje Pous. Ursula, de inmiddels stokoude 
huishoudster en al in dienst sinds de allereerste Maria Roderich, is getuige en vertrouwelinge 
van alle drie Maria's en de werkelijke bron van informatie in de geweldige puzzel die deze 
historische whodunit is, en die begint in 1940. Een jonge inspecteur heropent een 
moordzaak uit 1936, met aan de basis een gepassioneerde liefdesgeschiedenis. 
Speelduur: 15:36. Boeknummer: 24988. 
 
Anouck Delanghe-Schuyesmans. 
10 jaar in Bretagne : een levensdroom tussen oesters en witte wijn. 
Twee mensen met passie voor eten en koken verhuizen naar Bretagne en vertellen hun 
verhaal, en kijken daarbij terug op de afgelopen tien jaar. 
Speelduur: 6:31. Boeknummer: 25005. 
 
Carol Drinkwater. 
De vergeten zomer. 



Vertaald uit het Engels. Als Luc, een succesvolle Franse documentairemaker, onder 
mysterieuze omstandigheden overlijdt, begint zijn weduwe Jane een onderzoek binnen haar 
schoonfamilie. 
Speelduur: 14:18. Boeknummer: 25013. 
 
Corina Bomann. 
Een wonderlijke winterreis. 
Vertaald uit het Duits. Een jonge vrouw, die een hekel aan kerst heeft, besluit op dringend 
verzoek van haar stiefbroer met kerst toch naar haar ouderlijk huis te gaan. 
Speelduur: 6:01. Boeknummer: 25036. 
 
Kristof De Muynck. 
Kopvoeter. 
Als de jonge slachter Erwin teruggaat naar het dorp van zijn kindertijd duiken daar al gauw 
familie- en dorpsgeheimen op die tot in het heden doorspelen. 
Speelduur: 6:21. Boeknummer: 25139. 

11: Thrillers 

B.A. Paris.  
Achter gesloten deuren. 
Vertaald uit het Engels. Nadat Grace getrouwd is met de charmante, elegante Jack blijkt hij 
een sadistische psychopaat te zijn die haar zo perfect gevangen houdt dat ontsnappen 
onmogelijk lijkt; Jack heeft het ook gemunt op haar zusje Millie, een kind met het 
Downsyndroom. 
Speelduur: 9:30. Boeknummer: 25004. 
 
S.K. Tremayne. 
Vuurkind. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw trouwt met een rijke, oudere weduwnaar; zijn 
zoontje denkt dat zijn moeder nog leeft, hij voorspelt dat zijn stiefmoeder rond de kerst zal 
sterven. 
Speelduur: 12:05. Boeknummer: 25014. 
 
Stephenie Meyer. 
De chemicus. 
Vertaald uit het Engels. Alex, een chemicus die voor de CIA heeft gewerkt, is al drie jaar op 
de vlucht voor de CIA die van haar af wil omdat ze haar als een bedreiging zien. 
Speelduur: 20:26. Boeknummer: 25020. 
 
Camilla Grebe. 
De minnares. 
Vertaald uit het Zweeds. Als een onthoofde vrouw in een villa in Stockholm wordt gevonden, 
blijkt er een verband te zijn met een moord die tien jaar eerder plaatsvond. 
Speelduur: 12:42. Boeknummer: 25021. 
 
Michael Robotham. 
Sluit je ogen. 
Vertaald uit het Engels. Klinisch psycholoog O'Loughlin hoort van zijn ex-vrouw dat zij kanker 
heeft en wordt gevraagd de zomer met haar door te brengen; ondertussen wordt hij 
ingeschakeld bij een dubbele moord. 
Speelduur: 12:11. Boeknummer: 25031. 
 
Simon Toyne. 
De zoeker. 



Vertaald uit het Engels. Zwerver Solomon Creed wordt opgejaagd wild nadat hij steeds meer 
geheimen van een klein dorpje blootlegt. 
Speelduur: 15:30. Boeknummer: 25048. 
 
Bavo Dhooge. 
Sand Bag. 
Catcher Tank wordt door twee mannen gevraagd om hun vrouw te vermoorden. 
Speelduur: 8:25. Boeknummer: 25050. 
 
Luana Lewis. 
Vergeet me niet. 
Vertaald uit het Engels. Als haar dochter dood wordt aangetroffen, start een verpleegkundige 
een zoektocht naar de doodsoorzaak en de geheimen van haar dochter. 
Speelduur: 7:48. Boeknummer: 25051. 
 
Alex Marwood. 
Waar is ze? 
Vertaald uit het Engels. Tijdens een wild feest in een strandhuis verdwijnt een 3-jarig meisje; 
als jaren later hetzelfde gezelschap weer bijeenkomt voor de begrafenis van de toenmalige 
gastheer, de vader van het meisje, komt de waarheid langzaam boven. 
Speelduur: 13:39. Boeknummer: 25066. 
 
Sarah Lotz. 
De vierde dag. 
Vertaald uit het Engels. Als een cruiseschip met bijna drieduizend mensen aan boord van de 
radar verdwijnt, lijkt het schip niet gemist te worden. 
Speelduur: 14:49. Boeknummer: 25075. 
 
Anders Roslund. 
Drie minuten. 
Vertaald uit het Zweeds. Als een Zweedse ex-crimineel naar Colombia vlucht en daar 
dubbelagent wordt, komt hij in grote problemen na de ontvoering van een Amerikaanse 
politicus in Colombia. 
Speelduur: 20:05. Boeknummer: 25092. 
 
Jane Harper. 
De droogte. 
Vertaald uit het Engels. Als de lijken van een man, zijn vrouw en zijn kind worden gevonden, 
gaat een vriend van de man helpen bij het onderzoek en wordt daarbij geconfronteerd met 
zijn eigen verleden. 
Speelduur: 12:50. Boeknummer: 25096. 
 
Peter James. 
Perfectie. 
Vertaald uit het Engels. Na de dood van hun zieke zoontje kiest een Amerikaans echtpaar 
voor een wonderdokter die hen een modelkind belooft. 
Speelduur: 16:58. Boeknummer: 25106. 
 
Steffen Jacobsen. 
Vergelding. 
Vertaald uit het Deens. Na een terroristische aanslag in attractiepark Tivoli in Kopenhagen 
proberen politie-inspecteur Lene Jensen en privédetective Michael Sander uit alle macht een 
nieuwe aanslag te voorkomen. 
Speelduur: 14:35. Boeknummer: 25108. 
 



Mike Nicol. 
Black Heart. 
Vertaald uit het Engels. Terwijl Mace Bishop de moord op zijn vrouw probeert te verwerken 
en op wraak zint, lopen een paar van de beveiligingsklussen van zijn bedrijf rampzalig af. 
Speelduur: 13:40. Boeknummer: 25111. 
 
Nicholas Petrie. 
Een man van goede wil. 
Vertaald uit het Engels. Peter Ash, oorlogsveteraan, heeft jarenlang in de wildernis geleefd 
als hij hoort van de zelfmoord van zijn beste vriend Jimmy. Hij voelt zich verplicht Jimmy's 
familie te helpen met wat klusjes rondom het huis. Onder een kapotte veranda vindt hij een 
koffer gevuld met cash en explosieven. Terwijl Ash de kwestie onderzoekt, lijkt hij deel te 
worden van een veel grotere zaak dan hij had voorzien. 
Speelduur: 11:32. Boeknummer: 25113. 
 
Bart Debbaut. 
Sudoku. 
Als een familieman valt voor een aantrekkelijke vrouw wordt hij gechanteerd door terroristen 
vanwege zijn werk in de kernenergie. 
Speelduur: 7:59. Boeknummer: 25142. 

12: Waargebeurd 

Nujeen Mustafa. 
Nujeen : hoe ik uit Syrië vluchtte ... in mijn rolstoel. 
Vertaald uit het Engels. De Syrische Nujeen Mustafa (16, ik-figuur) ontvlucht haar land, 
hoewel ze spastisch is en in een rolstoel zit. Na een gevaarlijke tocht bereikt ze samen met 
haar zus uiteindelijk Duitsland. 
Speelduur: 9:10. Boeknummer: 25001. 
 
Jen Bricker. 
Dans zonder benen : niets is onmogelijk voor wie durft te dromen. 
Vertaald uit het Engels. Autobiografie van een jonge Amerikaanse vrouw, die werd geboren 
zonder benen, maar door haar geloof wist uit te groeien tot een bekende luchtacrobate, 
spreekster en auteur. 
Speelduur: 5:48. Boeknummer: 25054. 
 
Katrien Sniekers. 
Twee keer kiezen voor het leven. 
Persoonlijk verhaal van twee ouders die een kind van enige maanden oud verloren door een 
degeneratieziekte en een rouwproces doormaakten, dat werd afgesloten door de geboorte 
van een andere baby. 
Speelduur: 4:28. Boeknummer: 25057. 
 
Evi Renaux. 
Life on sneakers. 
Persoonlijk relaas van een Vlaamse vrouw die aan hevige rugpijn lijdt - een onbegrepen 
ziekte - en daardoor een heftige innerlijke ontwikkeling doormaakte. 
Speelduur: 4:44. Boeknummer: 25068. 
 
Guy Lawson. 
War dogs : hoe drie losers de grootste wapenhandelaren ter wereld werden. 
Vertaald uit het Engels. Waargebeurd verhaal over drie jonge Amerikanen die zonder enige 
kennis van zaken een contract van 300 miljoen dollar van het Amerikaanse ministerie van 
Defensie binnensleepten voor levering van wapens en munitie aan het Afghaanse leger. 



Speelduur: 9:57. Boeknummer: 25110. 

13: Boeken voor jongvolwassenen 

Chicklit 
Julie Murphy. 
Dumplin'. 
Vertaald uit het Engels. Willow (ik-figuur) heeft een maatje meer en staat bekend om haar 
positieve instelling en zelfverzekerdheid. Als ze toch begint te twijfelen over haar lichaam, 
besluit ze mee te doen aan een missverkiezing. 
Speelduur: 12:08. Boeknummer: 25065. 
 
Griezelliteratuur 
Ransom Riggs. 
Bibliotheek der zielen : het derde boek van de bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine. 
Vertaald uit het Engels. Jacob Portman ontdekt een krachtige nieuwe gave. Maar nog voor 
hij die echt onder controle heeft, moet hij al op een reddingsmissie vertrekken. Samen met 
Emma Bloom, het meisje dat vuur kan maken met haar handen, en de pratende hond 
Addison probeert hij zijn bijzondere vrienden te redden uit een zwaarbewaakt fort. 
Speelduur: 12:48. Boeknummer: 24994. 
 
Patricia De Landtsheer. 
Als jij er niet was .... 
Sinds ze door de leider van een motorbende werd aangerand op het strand verloopt alles 
negatief in het leven van de vijftienjarige Fie. Als ook nog eens blijkt dat ze hopeloos verliefd 
wordt op haar leraar geschiedenis, en deze verliefdheid door hem wordt beantwoord, 
stapelen de problemen zich op. 
Speelduur: 6:06. Boeknummer: 25063. 
 
Jenny Valentine. 
Door het vuur. 
Vertaald uit het Engels. Iris (16) heeft twaalf jaar met haar moeder in Amerika gewoond. 
Doordat ze steeds branden sticht, moeten ze halsoverkop vertrekken. Terug in Engeland 
komt ze in contact met haar zieke vader, met wie ze al snel een nauwe band krijgt. 
Speelduur: 5:18. Boeknummer: 25125. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Lies Ameeuw. 
Ayurveda kookboek : voor wie gezond en bewust wil leven. 
Praktisch boek over hoe je ayurveda kunt toepassen in de keuken. Ayurveda is een 
eeuwenoude filosofie die richtlijnen geeft over hoe de mens het best in het leven staat, niet 
alleen fysiek, maar ook mentaal, sociaal en spiritueel. Voeding speelt hierin een belangrijke 
rol. 
Speelduur: 6:19. Boeknummer: 25076. 
 
Sofie Dumont. 
Op de groei. 1, Lekker eten begint in de buik : zwangerschap - 9 maanden. 
Gerechten voor zwangeren en de eerste hapjes voor de baby tot 9 maanden, met tips, 
natuurlijke remedies tegen zwangerschapskwaaltjes en adviezen voor een gevarieerde 
voeding vol met noodzakelijke voedingsstoffen. 
Speelduur: 3:13. Boeknummer: 25061. 



 
Sofie Dumont. 
Op de groei. 2, Samen eten is lekker en leuk : 9 maanden-3 jaar. 
Sophie kookt voor ouders met peuters tot 3 jaar. Veel 'eerste keren': de eerste 
verjaardagstaart, lunchtrommeltjes en verder veel gevarieerde warme maaltijden en hapjes 
tussendoor. 
Speelduur: 3:52. Boeknummer: 25062. 
 
Sofie Dumont. 
Op de groei. 3, Samen koken zorgt voor lekkerbekken : 3 tot 6 jaar en ouder. 
In dit boek gaat Sofie Dumont door in het tempo van de ontwikkeling van je kind. De 
motoriek wordt alsmaar fijner en het is leuk om samen iets op prikkertjes te steken, een 
gehaktbroodje te kneden of eitjes te scheiden. Met haar dochtertje als inspiratiebron ziet 
Sofie welke stappen er worden gezet in het jonge leven van een kind van drie tot zes. 
Speelduur: 3:07. Boeknummer: 25141. 

2: Geschiedenis 

Luc Vandeweyer. 
Koning Albert en zijn soldaten. 
Geschiedenis van het Belgische leger en de gevechtshandelingen op Belgisch grondgebied 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Speelduur: 15:01. Boeknummer: 24881. 
 
Oliver Hilmes. 
Berlijn 1936 : een zomer in Hitlers Duitsland. 
Tijdsbeeld van Berlijn tijdens de Olympische Spelen van 1936 aan de hand van de 
belevenissen van historische personen. 
Speelduur: 8:27. Boeknummer: 25049. 
 
Bart Hellinck,. 
Karel Van Miert : strijder voor Europa : een politieke biografie. 
Eind jaren negentig werd Karel Van Miert, die leefde van 1942 tot 2009, de onderkoning en 
zelfs de machtigste man van Europa genoemd. Gebaseerd op archief- en 
literatuuronderzoek, gesprekken met meer dan honderd klasgenoten, jeugdvrienden, 
medestanders en opponenten brengt Bart Hellinck het leven van Vlaanderens grootste 
Europeaan in kaart. 
Speelduur: 20:18. Boeknummer: 24991. 
 
Jan Van den Berghe. 
Vergeten vrouwen : een tegendraadse kroniek van België. 
De auteur haalt een 70-tal Belgische vrouwen uit de vergetelheid. Vrouwen die stuk voor 
stuk hun mannetje hebben gestaan, hun wereld hebben ontdekt, het lot hebben getart en 
grenzen hebben verlegd. 
Speelduur: 20:56. Boeknummer: 25085. 
 
Willy Laes. 
Qatar : het golfstaatje dat de wereld opkoopt. 
Beschrijving van de politieke en maatschappelijke situatie van Qatar, een klein land aan de 
Perzische Golf dat ondanks de rijkdom aan olie en gas politiek fragiel is door het autoritaire 
bestuur, de politieke islam, corruptie en schending van de mensenrechten. 
Speelduur: 3:40. Boeknummer: 25126. 

3: Kunst en vrije tijd 



Jo Govaerts. 
Jan Yoors : kunstenaar met een zigeunerhart. 
Is het echt waar dat Jan Yoors als twaalfjarige op reis ging met zigeuners? En vonden zijn 
ouders dat zomaar goed? Dat zijn de typische vragen die de lezers van de boeken van Jan 
Yoors zich stellen. Unieke boeken zijn het, die het leven beschrijven van de zigeuners in de 
jaren dertig en veertig, tot aan hun arrestatie en deportatie naar de vernietigingskampen van 
de nazi's. 
Speelduur: 6:44. Boeknummer: 25079. 
 
Willem Vermandere. 
Altijd iemands vader, altijd iemands kind : mijn oorlogsverhalen. 
Liederen en verhalen over de Eerste Wereldoorlog, mede op basis van de herinneringen van 
mensen die de auteur ontmoet. 
Speelduur: 2:52. Boeknummer: 25093. 
 
Willem Vermandere. 
Volle dagen : fragmenten uit mijn brieven. 
Levenspoëet Willem Vermandere bundelt zijn mooiste brieven. Sinds tientallen jaren schrijft 
Vermandere brieven aan zijn beste vrienden, vol ontroerende en geestige commentaar bij de 
wereld en het leven van elke dag. 
Speelduur: 15:16. Boeknummer: 24998. 

4: Levenskunst 

Shonda Rhimes. 
Een jaar lang ja: durf meer, doe meer, leef meer. 
Persoonlijk relaas van een Amerikaanse tv-persoonlijkheid, die haar angsten en onzekerheid 
wist te overwinnen door juist te doen waarvoor zij bang was. 
Speelduur: 8:20. Boeknummer: 25047. 

5: Natuur, planten en dieren 

Peter Wohlleben. 
Het verborgen leven van bomen : wat ze voelen, hoe ze communiceren : ontdekkingen uit 
een onbekende wereld. 
Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende verhalen over de onverwachte en 
ongelooflijke vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke 
inzichten met zijn eigen ervaringen uit het bos, en creëert zo een opwindende nieuwe 
kennismaking met levende wezens die we dachten te kennen, maar nu pas echt leren 
begrijpen. 
Speelduur: 7:46. Boeknummer: 25138. 
 
Peter Wohlleben. 
Het innerlijke leven van dieren : liefde, verdriet, empathie - een verbazingwekkend inkijkje in 
een verborgen wereld. 
Antropomorf getinte visie op het gevoelsleven van dieren. 
Speelduur: 7:39. Boeknummer: 25129. 

6: Psychologie 

Raj Raghunathan. 
Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig? 
Speurtocht naar gedrags- en gedachtepatronen die geluk in de weg staan, met een overzicht 
van alternatieven. 



Speelduur: 12:39. Boeknummer: 25086. 
 
Laura Lynne Jackson. 
Het licht tussen ons : het verhaal van een vrouw met een bijzondere spirituele verbinding. 
Een medium vertelt over haar talenten en werk. 
Speelduur: 9:55. Boeknummer: 25071. 

7: Rampen 

Luc Schoonjans. 
Lotgenoten : het verhaal van de mensen bij acht legendarische Belgische rampen. 
We volgen acht van de grootste tragedies die de voorbije 25 jaar in België hebben 
plaatsgevonden: de treinramp in Wetteren en Buizingen, de gasontploffingen in Ghislenghien 
en Luik, de windhoos op Pukkelpop, de hotelbrand in Antwerpen, de kettingbotsing in 
Kruishoutem en het neergestorte vliegtuig op de airshow in Oostende. 
Speelduur: 8:07. Boeknummer: 25130. 

8: Religie 

Rita Van Holder. 
Eerst geloven, dan zien : een verhaal van geloof, hoop en liefde. 
Rita Van Holder is al meer dan dertig jaar een luisterend oor voor iedereen met problemen of 
zorgen. Voor het eerst vertelt Rita nu het verhaal van haar leven als zieneres. Ze praat in dit 
boek over haar prille jeugd in Lieferinge, over de mensen en gebeurtenissen die haar leven 
bepaalden en over haar unieke relatie met God. Daarnaast komen ook Rita's bijzondere 
band met zanger Christoff aan bod. 
Speelduur: 5:29. Boeknummer: 25127. 

9: Sociale vraagstukken 

Sue Lloyd-Roberts. 
De wereldwijde oorlog tegen vrouwen. 
In dit boek brengt journaliste Sue Lloyd-Roberts even zuiver als overtuigend in kaart hoe 
vrouwen er wereldwijd voorstaan. Dat levert een onthutsend tijdsbeeld op, en journalistiek 
van grote klasse. 
Speelduur: 10:19. Boeknummer: 25053. 
 
Tom De Cock. 
En toen kwam jij : waarom je niet één maar twee papa's hebt. 
Tom De Cock, bekend van MNM, wachtte samen met zijn man 6 jaar op de komst van een 
adoptiedochter. Met dit boek, gericht aan zijn dochter, gooit hij zijn hart op tafel en maakt de 
lezer deelgenoot van de rollercoaster aan gevoelens die deze reis van eerste 
aanvraagformulier tot de erkenning van het kind met zich meebracht. 
Speelduur: 6:38. Boeknummer: 25128. 

10: Sport 

Matthias Declercq. 
De val. 
In dit boek reconstrueert sportjournalist Matthias Declercq het verhaal achter het bekende 
trainingskliekje van het jaagpad langs de Schelde. Vijf aardige jongens, vrienden voor het 
leven, gedreven door een gelijklopende passie en ambitie: koers. Samen realiseren ze hun 
grote profdroom. Tot het noodlot hen abrupt uit elkaar rukt. 
Speelduur: 10:08. Boeknummer: 25089. 



11: Vliegen 

Mark Vanhoenacker. 
Vrije vlucht : een piloot over zijn passie voor het vliegen. 
Bijzondere observaties van een piloot waarvan passagiers doorgaans geen weet hebben. 
Speelduur: 12:38. Boeknummer: 25077. 

12: Wijsbegeerte 

Patrik Somers. 
Het boek der waarden : want leven zonder waarden is als soep eten met een vork: over 
geluk, liefde en 363 andere waarden. 
Geschreven door 254 coauteurs uit 28 landen. ‘Het boek der waarden’ biedt de lezer een 
multiculturele kijk op een waardegedreven werkelijkheid. Alle 384 essays tonen hoe waarden 
aanwezig en onmisbaar zijn in bepaalde situaties, telkens weer. Onze werkelijke wereld is 
wat we er zelf van maken, de toekomstige wereld is wat we verkiezen te creëren. Dit is niet 
zomaar een boek: elke letter, elk woord maakt deel uit van de gedeelde droom van mensen 
die blijven dromen. Het is de stem van honderden deelnemers die geloven in een betere 
wereld en waardevolle ideeën aanreiken voor de toekomst van onze planeet. Dit boek is een 
internationaal project dat de wereldwijde transformatiebeweging ondersteunt in dit 'tijdperk 
van bewustzijn'. Een instrument van inspiratie voor ons dagelijks leven: waar waarden 
worden beleefd, duikt geluk op en kan je alles bereiken wat je maar wilt. Wanneer je ergens 
in gelooft, kan je het zien en creëren, want leven zonder waarden is als soep eten met een 
vork. 
Speelduur: 26:04. Boeknummer: 25070. 
 
James Doty. 
Magisch brein, magisch hart : ontdek de kracht van compassie. 
Waar komen liefde, genegenheid, plezier en geluk vandaan? Het brein of het hart? 
Neurochirurg James Doty onderzoekt het aan de hand van de levenslessen die hij op jonge 
leeftijd leerde. 
Speelduur: 8:18. Boeknummer: 25120. 


