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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans 

Hilary Mantel. 
De geest geven. 
Vertaald uit het Engels. Hilary Mantel groeide op in het landelijke na-oorlogse Engeland. In 
'De geest geven' vertelt ze dat ze ridder wilde worden en leefde in de volle overtuiging dat de 
benodigde vaardigheden en talenten, zoals ridderlijkheid, paardrijkunst en zwaardvechten, 
binnen handbereik lagen. Eenmaal getrouwd begon zij te lijden aan een hardnekkige pijn die 
agressieve medicatie en zelfvertrouwen-ondermijnende psychotherapie noodzakelijk 
maakten, en ten slotte onderging ze een ineffectieve maar niet terug te draaien operatie. Zij 
zou nooit meer kinderen kunnen krijgen. In plaats daarvan ontdekte zij in haarzelf de ene 



roman na de andere. Deze memoires geven ons een inzicht waar de vertelkunst van Hilary 
Mantel vandaan komt. Die bron, lezen we, ligt al in haar vroege jeugd.  
Speelduur: 8:24. Boeknummer: 24568. 
 
Karl Ove Knausgård. 
Herfst. 
Vertaald uit het Noors. Brieven die de auteur voor zijn ongeboren dochter schreef waarin de 
wereld in haar alledaagsheid wordt getoond om zich daar als schrijver, opnieuw over te 
verwonderen. 
Speelduur: 4:29. Boeknummer: 24635. 
 
Varujan Vosganian. 
Het boek der fluisteringen. 
Vertaald uit het Roemeens. Kroniek van het leven in de Armeense wijk van een Roemeense 
stad in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
Speelduur: 23:36. Boeknummer: 24664. 
 
Catherine Millet. 
Een droomjeugd : een vertelling. 
Vertaald uit het Frans. De jeugd van de schrijfster in een banlieu van Parijs, Bois-Colombe, 
in de jaren vijftig. 
Speelduur: 8:19. Boeknummer: 24750. 
 
James Rebanks. 
Het herdersleven : een verhaal over het Lake District. 
Vertaald uit het Engels. Een levendig boek over vier seizoenen op een boerderij in het Lake 
District. 
Speelduur: 9:52. Boeknummer: 24758. 

2: Biografische romans 

Paul Claes. 
De haas en de regenboog. 
De Franse dichters Paul Verlaine en Arthur Rimbaud hebben een stormachtige relatie vol 
ups en downs. 
Speelduur: 8:30. Boeknummer: 24593. 
 
Chris De Vleeschauwer. 
Tuchtdossier. 
Vormt samen met Dubbele moord (deel 2) en een nog te verschijnen deel 3 een trilogie. Als 
een rijkswachter uit een kazerne is verdwenen, wordt er een grote zoekactie op touw gezet, 
maar na een tijdje denkt men dat de man zelf zijn ontvoering in scene heeft gezet. 
Speelduur: 12:38. Boeknummer: 24696. 
 
Paula McLain. 
Rondom de zon. 
Vertaald uit het Engels. Het levensverhaal van Beryl Markham (1902-1986), die in koloniaal 
Kenia een vrijgevochten leven leidde, racepaarden trainde en als eerste vrouwelijke piloot 
solo de oceaan overvloog. 
Speelduur: 12:38. Boeknummer: 24762. 

3: Detectives 



Karim Miské. 
Arab jazz. 
Bekroond met de Grand prix de littérature policière. Vertaald uit het Frans. De moord op zijn 
bovenbuurvrouw verstoort het rustige leven van Ahmed: in eerste instantie wordt hij 
verdacht, maar het politieteam acht hem niet in staat tot moorden. 
Speelduur: 9:55. Boeknummer: 24707. 
 
Toni Coppers. 
In naam van de vader : een Liese Meerhout-thriller. 
Commissaris Liese Meerhout van de Antwerpse politie krijgt te maken met een moord en 
een zelfmoord. 
Speelduur: 10:10. Boeknummer: 24710. 
 
Ronny Van Rompuy. 
De kasteelmoord. 
Als een prostituee dood wordt aangetroffen in een bos blijkt bij het politieonderzoek dat een 
dokter hierin een centrale rol zou kunnen spelen. 
Speelduur: 7:26. Boeknummer: 24739. 
 
Nele Neuhaus. 
Een onbeminde vrouw. 
Vertaald uit het Duits. Als rechercheur Pia Kirchhoff na haar scheiding weer bij de recherche 
werkt, wordt ze voor het eerst met hoofdinspecteur Oliver von Bodenstein ingezet: er zijn 
twee doden aangetroffen, moord of zelfmoord? 
Speelduur: 12:39. Boeknummer: 24747. 
 
Thomas Rydahl. 
De man met negen vingers. 
Vertaald uit het Deens. Een oudere Deense man woont en werkt op Fuerteventura, waar hij 
teruggetrokken leeft. Als in een doos in een auto een dood jongetje wordt gevonden, besluit 
hij voor amateurdetective te gaan spelen. 
Speelduur: 22:48. Boeknummer: 24754. 
 
Karen Sander. 
Ik zie, ik zie .... 
Vertaald uit het Duits. Commissaris Stadler van de recherche in Düsseldorf en profiler Liz 
Montario krijgen te maken met moorden die als nagespeelde scenes uit horrorfilms op het 
internet worden getoond. 
Speelduur: 9:27. Boeknummer: 24757. 

4: Griezelromans 

Kevin Valgaeren. 
Seance. 
In het Londen van de 19e eeuw wordt een wetenschapper gevraagd om onderzoek te doen 
naar een medium om aan te tonen dat zij een oplichtster is. 
Speelduur: 10:57. Boeknummer: 24338. 
 
John Ajvide Lindqvist. 
Ik zal je altijd vinden : de tweede plaats. 
Vertaald uit het Zweeds. Een jonge Zweedse man, die goochelaar wil worden maar zijn draai 
niet kan vinden, ontdekt in 1985 in Stockholm met medebewoners een 
ontsnappingsmogelijkheid. 
Speelduur: 9:17. Boeknummer: 24475. 



 
William Gay. 
Zusje Dood. 
Posthume publicatie. 
Vertaald uit het Engels. Een schrijver huurt een huis op het platteland van Tennessee en 
hoopt daar inspiratie te vinden; het huis staat echter bekend als spookhuis. 
Speelduur: 9:05. Boeknummer: 24699. 

5: Historische romans 

Kathleen Grissom. 
Het keukenhuis. 
Vertaald uit het Engels. Een Iers weesmeisje komt eind 18e eeuw terecht op een 
tabaksplantage in Virginia, waar ze de blanke bediende wordt van de halfblanke, onwettige 
dochter van de eigenaar. 
Speelduur: 12:36. Boeknummer: 24372. 
 
Affinity Konar. 
Mischling. 
Vertaald uit het Engels. De tweeling Perle en Stacha probeert in Auschwitz de experimenten 
van Mengele te overleven; na de oorlog gaat Stacha op zoek gaat naar Mengele om wraak 
te nemen. 
Speelduur: 12:59. Boeknummer: 24660. 
 
Mo Yan. 
De sandelhoutstraf. 
Vertaald uit het Chinees. Een operaster in China rond 1900 voegt zich bij het lokale verzet 
tegen de aanleg van een spoorlijn; als hij wordt opgepakt, moet hij op het schavot de 
sandelhoutstraf ondergaan. 
Speelduur: 25:42. Boeknummer: 24673. 
 
Marguerite Poland. 
Schimmenspel : kroniek van een zuid-Afrikaanse missiepost. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge anglicaanse pastor verruilt Engeland voor een missiepost 
in Zuid-Afrika; daar wordt hij verliefd op een jonge vrouw die echter voorbestemd is om met 
een ander te trouwen. 
Speelduur: 23:26. Boeknummer: 24711. 
 
María Dueñas. 
Het geluk van een wijngaard. 
Vertaald uit het Spaans. Een meeslepend verhaal over een vrouw die een man leert zien 
waar het in het leven om gaat. 
Speelduur: 22:58. Boeknummer: 24748. 

6: Hokjesloos   

Kurt Palka. 
De pianobouwer. 
Vertaald uit het Engels. Een vrouw, die zich gevestigd heeft in een Canadees dorpje, lijkt een 
trauma te zijn ontvlucht, maar wordt ingehaald door haar verleden. 
Speelduur: 7:22. Boeknummer: 24569. 
 
Anuradha Roy. 



Slapen op Jupiter. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw gaat in de Indiase tempelstad Jarmuli de 
confrontatie aan met het geweld uit haar verleden en komt in contact met anderen die, net 
als zij, hun lot willen veranderen. 
Speelduur: 10:09. Boeknummer: 24583. 
 
Philip Teir. 
Familie. 
Vertaald uit het Zweeds. Als een sociologieprofessor zijn vrouw bedriegt, ontstaat er tussen 
beiden een koude oorlog. 
Speelduur: 10:41. Boeknummer: 24590. 
 
Mathijs Duyck. 
Woensdag. 
De relatie van Fred en Marjan loopt op de klippen, wat leidt tot een valschermsprong met 
fatale afloop. Maar wat is er precies gebeurd en hoe is het zover kunnen komen? 
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 24591. 
 
Guadalupe Nettel. 
Na de winter. 
Bekroond met de Premio Herralde-Anagrama de novela. Vertaald uit het Spaans. Twee 
levens, twee steden. In New York probeert Claudio met strakke routines het chaotische 
stadsleven in te dammen en zijn verleden in Cuba los te laten. De jonge Mexicaanse Cecilia 
krijgt een studiebeurs in Parijs, waar ze een nieuw leven begint. Dan ontmoeten ze elkaar... 
Speelduur: 8:04. Boeknummer: 24613. 
 
Jenny Erpenbeck. 
Gaan, ging, gegaan. 
Vertaald uit het Duits. Een emeritus professor in de klassieke filologie trekt zich het lot aan 
van tien Afrikaanse vluchtelingen die in Berlijn in hongerstaking zijn gegaan. 
Speelduur: 10:37. Boeknummer: 24616. 
 
Tonnus Oosterhoff. 
Op de rok van het universum. 
Het leven van babyboomer dierenarts Roelof de Koning en de relatie tussen mens en dier. 
Speelduur: 12:11. Boeknummer: 24630. 
 
Golnaz Hashemzadeh. 
Zij is mij niet. 
Vertaald uit het Zweeds. Een jonge vrouw is als klein meisje met haar ouders uit Iran 
gevlucht; in Zweden worstelt zij met gelukkig en vrij zijn. 
Speelduur: 10:13. Boeknummer: 24644. 
 
Sebastian Faulks. 
Waar mijn hart ooit klopte. 
Vertaald uit het Engels. Psychiater Robert Hendricks wordt, door de uitnodiging van een 
Fransman die samen met Hendricks' vader in de Eerste Wereldoorlog heeft gevochten, 
geconfronteerd met verdrongen herinneringen. 
Speelduur: 12:46. Boeknummer: 24646. 
 
Mike Bullen. 
Vertrouw me. 
Vertaald uit het Engels. Twee mannen van rond de veertig proberen voor het eerst van hun 
leven vreemd te gaan tijdens een conferentie; de tragikomische gevolgen voor de relatie met 
hun ook licht ontevreden partners zijn totaal anders dan gedacht of gehoopt. 



Speelduur: 12:11. Boeknummer: 24647. 
 
Clara Bensen. 
Zonder bagage. 
Vertaald uit het Engels. Clara reist met haar prille liefde Jeff door Europa, zonder bagage of 
plannen. 
Speelduur: 7:27. Boeknummer: 24657. 
 
Phaedra Patrick. 
De geluksarmband van Arthur Pepper. 
Vertaald uit het Engels. Als een weduwnaar een jaar na de dood van zijn vrouw tussen haar 
spullen een bedelarmband vindt die hij niet kent, gaat hij op onderzoek naar het onbekende 
leven van haar. 
Speelduur: 11:56. Boeknummer: 24658. 
 
Sofi Oksanen. 
Norma. 
Vertaald uit het Fins. Norma, een vrouw met bovennatuurlijke gaven, van wie het haar een 
meter per dag groeit, probeert te achterhalen waarom haar moeder onder de metro sprong. 
Speelduur: 9:53. Boeknummer: 24671. 
 
Tuomas Kyrö. 
Vroeger was alles beter! 
Vertaald uit het Fins. Een man van in de tachtig blikt terug op zijn leven, dan zet een val zijn 
leven op zijn kop. 
Speelduur: 6:11. Boeknummer: 24679. 
 
Amin Maalouf. 
De ontheemden. 
Vertaald uit het Frans. Als eerbetoon aan een overleden vriend organiseert een Libanese 
vluchteling een reünie met vrienden van weleer, van wie de meesten sinds de burgeroorlog 
van de jaren zeventig hun vaderland hebben verlaten. 
Speelduur: 12:17. Boeknummer: 24682. 
 
Lars Mytting. 
De vlamberken. 
Bekroond met de Norske Bokhandlerprisen. Vertaald uit het Noors. Twintig jaar nadat zijn 
ouders in zijn bijzijn in 1971 in Frankrijk zijn omgekomen door een gifgasgranaat, gaat 
Edvard, die bij zijn grootvader in Noorwegen is opgegroeid, op zoek naar de werkelijke 
gebeurtenis rondom zijn ouders dood. 
Speelduur: 17:45. Boeknummer: 24690. 
 
Alaa Al Aswani. 
De automobielclub van Caïro. 
Vertaald uit het Arabisch. De vader van een gezin in Cairo heeft al zijn geld verloren en gaat 
als bediende in de Automobielclub werken, die in 1924 is opgericht, naar Engels voorbeeld. 
Speelduur: 21:25. Boeknummer: 24692. 
 
Hua Yu. 
De zevende dag. 
Vertaald uit het Chinees. De levensverhalen van mensen in China die na hun dood 
ronddolen in een schemerzone omdat ze zich door de hoge grondprijzen geen graf konden 
veroorloven. 
Speelduur: 7:42. Boeknummer: 24693. 
 



Emylia Hall. 
De zee die ons scheidt. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw en een jongeman leren elkaar kennen als hij haar 
redt van de verdrinkingsdood aan de kust van Cornwall; ze voelen een intense band maar 
worden ver uit elkaar gedreven. 
Speelduur: 14:41. Boeknummer: 24708. 
 
Erik Vlaminck. 
De zwarte brug. 
Een man is niet in staat zich aan te passen aan een veranderende wereld. 
Speelduur: 6:56. Boeknummer: 24714. 
 
Maja Lunde. 
De geschiedenis van de bijen. 
Vertaald uit het Noors. In drie verschillende eeuwen wordt de imkerij verbonden met 
universele waarden als hoop en liefde voor je kinderen. 
Speelduur: 13:14. Boeknummer: 24716. 
 
Walter Van den Broeck. 
Lang weekend. 
Een kantoorbediende brengt een lang weekeinde door bij zijn ouders in een Vlaams 
provinciestadje en beleeft er - vooral in zijn verbeelding - de wildste avonturen. 
Speelduur: 10:50. Boeknummer: 24717. 

7: Ontwikkelingsromans 

Elena Ferrante. 
Wie vlucht en wie blijft : vroege volwassenheid. 
Vertaald uit het Italiaans. Een bijna 50-jarige Catalaanse man kijkt vertwijfeld terug op zijn 
leven dat nauw is verweven met de recente geschiedenis van Spanje. 
Speelduur: 18:25. Boeknummer: 24488. 
 
Bart Stouten. 
Bidden om verboden vruchten. 
Een Vlaamse puber wordt zich langzaam maar zeker bewust van zijn vriendschappelijke en 
erotische gevoelens. 
Speelduur: 11:58. Boeknummer: 24576. 
 
Zechen Xu. 
Rennend door Beijing. 
Vertaald uit het Chinees. Drie mannen, afkomstig van het Chinese platteland, proberen in 
Beijing een beter leven op te bouwen, maar komen daarbij voor moeilijke keuzes te staan. 
Speelduur: 10:18. Boeknummer: 24663. 
 
Travis Mulhauser. 
In de kou. 
Vertaald uit het Engels. Als de 16-jarige Percy, die genoodzaakt is te werken in plaats van 
naar school te gaan, weer eens op zoek gaat naar haar verslaafde moeder, vindt ze een 
verwaarloosde baby die zij probeert te redden. 
Speelduur: 7:23. Boeknummer: 24735. 

8: Politieke romans 



Serge Simonart. 
Machiavella : geheim dagboek van een politica. 
Een vrouw in het centrum van de politieke macht draagt een geheim met zich mee dat haar 
ondergang zou kunnen betekenen. 
Speelduur: 11:58. Boeknummer: 24517. 
 
Chinua Achebe. 
Termietenheuvels in de savanne. 
Vertaald uit het Engels. Twee vroegere vrienden van de dictator van een Afrikaans land zijn 
het oneens met diens harde beleid en kiezen de kant van het volk. 
Speelduur: 9:57. Boeknummer: 24566. 
 
Gary Barker. 
De club van onwaarschijnlijke verhalen. 
Vertaald uit het Engels. De Amerikaanse autoriteiten willen een slachting in Afghanistan uit 
de publiciteit houden, maar een fanatieke journalist weet een overlevende op te sporen. 
Speelduur: 9:43. Boeknummer: 24731. 

9: Romantische boeken 

Tamera Alexander. 
Op weg naar haar hart. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw in het 19e-eeuwse Tennessee wil niets liever dan 
meedoen met paardenraces, al is dat onmogelijk voor vrouwen; de enige man die haar kan 
helpen wil niets meer met paardenraces te maken hebben. 
Speelduur: 21:02. Boeknummer: 24645. 
 
Lori Nelson Spielman. 
Vergeef me : kan Hannah ooit geluk vinden als het haar niet lukt te vergeven en vergeten? 
Vertaald uit het Engels. Een 30-jarige vrouw lijkt een goed leven te hebben, maar als ze 
deelneemt aan een kettingbrievensysteem met vergevingsstenen wordt ze gedwongen haar 
leven met andere ogen te bekijken en dat kost haar bijna alles wat ze liefheeft. 
Speelduur: 11:53. Boeknummer: 24665. 
 
Laura Madeleine. 
De patissier van Parijs. 
Vertaald uit het Engels. Als haar grootvader, een geliefd historicus en auteur, is overleden, 
krijgt een jonge vrouw de opdracht zijn archief op te ruimen en stuit zij op geheimen uit het 
verleden. 
Speelduur: 9:42. Boeknummer: 24672. 
 
Robyn Carr. 
Een verrassende stap. 
Vertaald uit het Engels. Neurochirurg Maggie Sullivan is een burn-out nabij en besluit een 
tijdje bij haar vader op de trekkerscamping in Colorado te gaan uitrusten. 
Speelduur: 11:25. Boeknummer: 24681. 
 
Corina Bomann. 
De jasmijnzussen. 
Vertaald uit het Duits. Door het levensverhaal van haar Vietnamese overgrootmoeder te 
horen kan een modefotografe haar leven weer oppakken nadat ze was ingestort omdat haar 
verloofde door een auto-ongeluk maanden in coma lag. 
Speelduur: 17:59. Boeknummer: 24686. 
 



Robyn Carr. 
Welkom in Virgin River. 
Vertaald uit het Engels. Net tegen sluitingstijd loopt Paige Lassiter de bar van John 
'Preacher' Middleton in Virgin River binnen. Samen met haar zoontje is ze op de vlucht voor 
haar echtgenoot. Ze zit onder de blauwe plekken, is doodsbang en aan het eind van haar 
latijn... 
Speelduur: 13:08. Boeknummer: 24687. 
 
Silvia Zucca. 
Sterrengids voor gebroken harten. 
Vertaald uit het Italiaans. Een jonge vrouw raakt in de ban van astrologie en hoopt via de 
sterren haar grote liefde te ontmoeten. 
Speelduur: 16:19. Boeknummer: 24697. 
 
Laura Elliot. 
De verloren dochter. 
Vertaald uit het Engels. Tijdens een reis door Nieuw-Zeeland komen twee volwassen Ierse 
zussen oog in oog te staan met de jeugdtrauma's die ze dachten achter zich te hebben 
gelaten. 
Speelduur: 13:08. Boeknummer: 24712. 
 
Elin Hilderbrand. 
Eilandliefde. 
Vertaald uit het Engels. De 48-jarige drijvende kracht achter tal van evenementen op 
Nantucket en koppelaarster van menig stel krijgt te maken met de terugkeer van de vader 
van haar dochter en met een ernstige ziekte. 
Speelduur: 13:05. Boeknummer: 24713. 
 
Ria Maes. 
Onverwacht succes. 
Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Sara heeft succes met het ontwerpen van hoedjes, 
maar ze is helemaal niet van plan om Présence de rug toe te keren. Samenwerken met 
Simon is het enige wat ze wil. Tot ze denkt dat Simon achter haar rug om weer met 
modejournaliste Brenda aanpapt. Dan wil ze aan Simon bewijzen dat ze het ook zonder hem 
kan en stort ze zich helemaal op de nieuwe uitdaging. 
Speelduur: 4:42. Boeknummer: 24715. 

10: Streek- en familieromans 

Rachel Hore. 
Een week in Parijs. 
Vertaald uit het Engels. Wanneer een violiste in 1962 Parijs bezoekt, komen allerlei nare 
herinneringen aan de oppervlakte. Het vreemde is dat ze nooit eerder in Parijs is geweest. 
Speelduur: 16:08. Boeknummer: 24654. 
 
Eve Chase. 
Het huis op de heuvel : een gelukkig gezin, een noodlottige zomer, vier levens voor altijd 
veranderd... 
Vertaald uit het Engels. In haar zoektocht naar de perfecte plek voor haar huwelijksfeest 
vindt Lorna een oud Engels landhuis dat ze zich nog herinnert uit haar jeugd. 
Speelduur: 12:03. Boeknummer: 24655. 
 
Laura Dave. 
Achthonderd druiven. 



Vertaald uit het Engels. Als Georgia Ford een week voor haar bruiloft ontdekt welk groot 
geheim haar verloofde Ben met zich meedraagt, keert ze terug naar haar ouders en de 
wijngaard waar ze is opgegroeid maar waar niets meer is zoals het was. 
Speelduur: 9:09. Boeknummer: 24702. 
 
Felix Timmermans. 
Pallieter. 
Het vrolijke bestaan van een levenslustige Vlaamse boerenjongen. 
Speelduur: 10:48. Boeknummer: 24720. 
 
Constance Leisure. 
Amour Provence. 
Vertaald uit het Engels. De levens van enkele vrienden die opgroeiden in de Provence 
kruisen elkaar weer na bijna twintig jaar. 
Speelduur: 7:28. Boeknummer: 24732. 
 
Kate Morton. 
Aan de rand van het meer. 
Vertaald uit het Engels. In 1933 is na een midzomerfeest het jongste kind van een familie die 
op een landgoed in Cornwall woont, spoorloos verdwenen; als in 2003 een jonge, op non-
actief gestelde rechercheur de zaak probeert op te lossen, stuit ze op geheimen en 
mysteries in de familie. 
Speelduur: 20:55. Boeknummer: 24746. 

11: Thrillers 

Mats Olsson. 
Op straffe des doods. 
Vertaald uit het Zweeds. Nadat hij toevallig in Malmö de gevolgen van een moord heeft 
gezien, raakt een journalist uit Stockholm betrokken bij het oplossen van deze en andere 
moorden op vrouwen. 
Speelduur: 17:01. Boeknummer: 24648. 
 
Ben McPherson. 
Wat de jongen zag. 
Vertaald uit het Engels. In een Londense wijk wordt een dode man in zijn badkuip gevonden, 
hetgeen gevolgen heeft voor het buurgezin. 
Speelduur: 13:38. Boeknummer: 24650. 
 
Paul De Bruyn. 
Het laatste gesprek. 
Als de Belgische oud-premier Jozef Leemans aan journalist Bert Peeters laat weten dat hij 
een geheim complot tegen hem wil onthullen, denkt Peeters het artikel van zijn leven te 
kunnen schrijven. 
Speelduur: 11:25. Boeknummer: 24653. 
 
Helen FitzGerald. 
Verloren dochter. 
Vertaald uit het Engels. Een onbezonnen avond in een Spaanse disco heeft voor de Engelse 
Su, haar zus en haar adoptieouders verstrekkende gevolgen als daarvan een filmpje op 
internet verspreid wordt. 
Speelduur: 9:14. Boeknummer: 24668. 
 
Mike Nicol. 



Killer country. 
Vertaald uit het Engels. Twee ex-wapenhandelaars, die een beveiligingsbedrijf in Kaapstad 
zijn begonnen, proberen een rustig leven te leiden, maar aan die rust komt een einde als ze 
in contact komen met een crimineel. 
Speelduur: 12:44. Boeknummer: 24669. 
 
Jos Dewit. 
Weg. 
Commissaris Zeiz krijgt te maken met een dode asielzoeker die werd aangetroffen in een 
afvalcontainer bij een Limburgs asielzoekerscentrum. 
Speelduur: 13:06. Boeknummer: 24670. 
 
Paul Jacobs. 
Tien grote talenten. 
Tijdens een hete zomer waarin tien jonge Vlaamse kunstenaars op het landgoed van een 
miljonair verblijven, overlijdt een van hen; een ex-televisiemaker wil daar 30 jaar later een 
documentaire over maken. 
Speelduur: 9:20. Boeknummer: 24678. 
 
Joy Fielding. 
Ik hou je in de gaten. 
Vertaald uit het Engels. Een vrouw, privé-detective, wordt verkracht en verliest de grip op 
haar leven; als haar buurman steeds vreemder gedrag vertoont, verdenkt ze hem. 
Speelduur: 13:17. Boeknummer: 24680. 
 
Tod Goldberg. 
Gangsterland. 
Vertaald uit het Engels. Als een maffiamoordenaar in 1998 in Chicago een grote fout maakt 
en moet verdwijnen, neemt hij een nieuwe identiteit aan: van een rabbijn. 
Speelduur: 14:28. Boeknummer: 24698. 
 
Koen Strobbe. 
Kruis en munt. 
Een Belgische vrouw die haar in het zuiden van Frankrijk verdwenen partner zoekt, raakt 
verstrikt in de wereld van illegale orgaanhandel. 
Speelduur: 11:05. Boeknummer: 24719. 
 
Jax Miller. 
Mijn naam is vrijheid. 
Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse vrouw, die na een moord in een 
getuigenbeschermingsprogramma zit, wordt gezocht door haar zwagers terwijl haar dochter 
wordt vermist. 
Speelduur: 11:08. Boeknummer: 24749. 
 
Fiona Barton. 
De weduwe. 
Vertaald uit het Engels. De ontvoering van een 2-jarig meisje zet de wereld van een naïeve 
huisvrouw compleet op zijn kop als haar man als verdachte wordt vrijgesproken. 
Speelduur: 13:35. Boeknummer: 24755. 
 
Emelie Schepp. 
Narcotica. 
Vertaald uit het Zweeds. Als een Aziatische vrouw dood wordt aangetroffen nadat een 
bolletje drugs in haar maag is opengegaan, heeft het team van de Zweedse politie maar 



weinig aanwijzingen om de zaak op te lossen; terzelfdertijd wordt officier van justitie Jana 
Berzelius geconfronteerd met haar verleden. 
Speelduur: 12:49. Boeknummer: 24777. 

12: Waargebeurd 

Petra De Sutter. 
Overleven : mijn strijd als transvrouw, arts & politica. 
Autobiografie van een Vlaamse transseksueel, gynaecologe en politica. 
Speelduur: 7:21. Boeknummer: 24537. 
 
Sophie Daull. 
Mijn gevlogen kind. 
Vertaald uit het Frans. Intiem rouwbetoon van een moeder na de tragische dood van haar 
tienerdochter. 
Speelduur: 4:22. Boeknummer: 24547. 
 
Lore T. 
Sterke meisjes huilen niet : vijf jaar in de handen van een tienerpooier. 
Lore is net geen twaalf wanneer ze Amin ontmoet en in een tienerpooiercircuit terechtkomt. 
Vijf jaar lang is haar leven een opeenvolging van gedwongen prostitutie, drugstrafiek en 
geweld. Het systeem van pleegzorg en Bijzondere Jeugdzorg laat haar in de steek. Als ze 18 
is, probeert ze haar tumultueuze verleden achter zich te laten. Dit is haar rauwe en eerlijke 
verhaal. 
Speelduur: 5:25. Boeknummer: 24737. 
 
Sophie Kasiki. 
Niet zonder mijn zoon : hoe ik ontsnapte aan de nachtmerrie van IS. 
Vertaald uit het Frans. Een sociaal werkster uit Parijs die vanwege haar werk contact heeft 
met jongeren die naar Syrië zijn vertrokken, wordt zelf geïndoctrineerd en vertrekt met haar 
zoontje van vier naar Raqqa. 
Speelduur: 6:37. Boeknummer: 24761. 

13: Boeken voor jongvolwassenen 

Jessica Sorensen. 
De redding van Callie & Kayden. 
Vertaald uit het Engels. Kayden ligt in het ziekenhuis, maar Callie mag niet bij hem komen. 
Als er aangifte tegen Kayden wordt gedaan, is Callie de enige die hem kan redden. Maar 
dan moet ze haar eigen geheim prijsgeven. 
Speelduur: 11:29. Boeknummer: 24573. 
 
Inge D'hiet. 
Komt het ooit nog goed? 
Dit verhaal speelt zich af in een land dat het moeilijk heeft: Griekenland. Een jonge Belgische 
vrouw, gehuwd met een Griek, beschrijft het verhaal van haar familie in een wereld die erg 
verschilt met die van haar moederland. Tegen de achtergrond van het leven van twee 
tienermeisjes, de ene met vlinders in de buik en de andere echt begaan met het milieu, 
nemen we kennis van het leven in Griekenland: onderwijs, gezondheidszorg, 
verkeersveiligheid... 
Speelduur: 6:57. Boeknummer: 24597. 
 
Ted Van Lieshout. 



Gebr. 
Na de dood van zijn jongere broer Maus behoedt de 16-jarige Luuk (ik-figuur) diens dagboek 
voor verbranding, waardoor hij erin kan lezen en zelfs schrijven. Zo leert hij zijn broer, maar 
ook zichzelf beter kennen. 
Speelduur: 3:36. Boeknummer: 24600. 
 
Aidan Chambers. 
Je moet dansen op mijn graf. 
Vertaald uit het Engels. Een 16-jarige jongen vertelt hoe hij ertoe is gekomen om te dansen 
op het graf van zijn overleden vriend. 
Speelduur: 8:57. Boeknummer: 24603. 
 
Christian Frascella. 
Ik ben de sterkste. 
Bekroond met de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs. 
Vertaald uit het Italiaans. Een 17-jarige jongen (ik-figuur) woont eind jaren tachtig samen met 
zijn aan alcohol verslaafde vader en godvrezende zus in een troosteloos huis in Turijn. 
Speelduur: 8:29. Boeknummer: 24604. 
 
David Levithan. 
Elke dag. 
Vertaald uit het Engels. De zestienjarige A wordt elke dag wakker in een ander lichaam. 
Wanneer hij ontwaakt als Justin en diens vriendin Rhiannon ontmoet, is hij op slag verliefd. A 
probeert met haar in contact te komen via e-mail. Dan bemerkt een jongen wiens lichaam hij 
een dag overnam zijn aanwezigheid. 
Speelduur: 9:20. Boeknummer: 24607. 
 
Beatrijs Peeters. 
Vals nest. 
Ingelezen door de auteur. Drago wordt uit huis geplaatst. Hij komt in het gezin van Lisa 
terecht. Al snel blijkt dat er iets vreselijks is gebeurd, waarbij een vlijmscherp mes is gebruikt. 
Beetje bij beetje maken Lisa en Drago duidelijk wat. 
Speelduur: 2:20. Boeknummer: 24641. 
 
Dirk Bracke. 
De martelaar. 
Vervolg op: De bruid. 
Yassine is een Marokkaanse Belg die in Syrië vecht voor IS. Hij krijgt de eervolle opdracht 
om terug te keren naar België en daar 'ongelovigen' te doden. Dit zal hem volgens zijn 
leiders een plaats in het paradijs bezorgen. 
Speelduur: 6:40. Boeknummer: 24725. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis 

August Thiry. 
King Albert's heroes : hoe 400 jonge Belgen vochten in Rusland en de VS veroverden. 
Geschiedenis van een groep Belgische oorlogsvrijwilligers tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
die meevochten in het leger van de tsaar, de Russische Revolutie meemaakten en via het 
Verre Oosten in de Verenigde Staten belandden. 
Speelduur: 18:56. Boeknummer: 24745. 
 
Rik Van Cauwelaert. 



Tussen de plooien : een andere geschiedenis van België. 
In dit boek komt een stoet van veelal onbekende, soms vergeten figuren tot leven die tussen 
de plooien van de vaderlandse geschiedenis vielen. Rik Van Cauwelaert vertelt op 
meeslepende wijze hoe de achterkant van de geschiedenis vaak boeiender is dan de 
voorkant. 
Speelduur: 6:45. Boeknummer: 24688. 
 
Paula Sémer. 
P.S. : oorlogsherinneringen van Paula Sémer. 
Ingelezen door Diane Broeckhoven. Een boek vol met onverbloemde en openhartige 
oorlogsherinneringen en -geheimen die Paula voor altijd getekend hebben en waarvan de 
draagwijdte pas de laatste jaren tot haar doorgedrongen is. 
Speelduur: 1:13. Boeknummer: 24642. 
 
Marc Verschooris. 
Hoe zwart in het donker gedijt : de Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei Gent-Leeuwarden 
1940-1945. 
Geschiedenis van de gedurende de Tweede Wereldoorlog begane misdaden van de 
nationaalsocialisten van de Aussenstelle Gent, later gevestigd in Leeuwarden. 
Speelduur: 18:22. Boeknummer: 24667. 
 
Mathieu Vanhaelewyn. 
De laatste salvo's : het verhaal van de 242 vergeten executies in België (1944-1950). 
Historicus Mathieu Vanhaelewyn vertelt het verhaal van de laatste, vergeten executies in 
België. Wie waren deze mensen? Wat hadden ze misdaan? Hoe gingen die executies in hun 
werk? En waarom is het bloedige verhaal van 'de 242' al die jaren zo weinig aan de 
oppervlakte gekomen? 
Speelduur: 6:32. Boeknummer: 24770. 
 
Tom Van de Weghe. 
Tom in alle staten : rondreis door een verscheurd Amerika. 
Verslag van een rondreis door de Verenigde Staten in het verkiezingsjaar 2016, toen Donald 
Trump en Hillary Clinton streden om het presidentschap. 
Speelduur: 9:45. Boeknummer: 24775. 

2: Gezondheid 

Johan Mertens. 
Vrijen, vechten of vluchten? : ons gedrag in evolutionair perspectief. 
Liefde en seks, gender en discriminatie, misdaad en straf, zonde en godsdienst: ze krijgen 
een wel bijzonder verrassende betekenis wanneer je ze bekijkt door de ogen van een 
bioloog. 'Menslief, waar kom je vandaan?' Dat is de kernvraag van dit boek, dat 
controversiële vragen als kapstok gebruikt om ons gedrag vanuit evolutionair perspectief 
door te lichten. 
Speelduur: 20:04. Boeknummer: 24675. 

3: Kunst 

Dree Peremans. 
Wannes : hier is hem terug. 
Vertrekkend vanuit urenlange gesprekken op de trein tussen Antwerpen en Berlijn, en gretig 
puttend uit het persoonlijk archief van de zanger, reconstrueert voormalig VRT-producer 
Dree Peremans het leven en werk van Wannes Van de Velde. 



Speelduur: 19:22. Boeknummer: 24723. 

4: Natuur, planten en dieren 

Jean Vanhoof. 
Zakboek voor de stadstuinier : je eigen kruiden en groenten telen op een kleine ruimte.  
Richtlijnen in woord en beeld voor de aanleg en - in mindere mate - het onderhoud van 
stadstuinen bij het eigen huis of in de openbare ruimte. 
Speelduur: 2:06. Boeknummer: 24701. 

5: Politiek en justitie 

Luuk Van Middelaar. 
Na de storm : hoe we de democratie in Europa kunnen redden. 
Herman Van Rompuy nodigde tijdens zijn jaren als voorzitter van de Europese Raad 
filosofen, economen, politicologen, juristen ... uit om over de toekomst van Europa te praten, 
met als voorwaarde dat ze hem iets moesten vertellen dat hij nog niet eerder gehoord had. 
Dit boek is een weergave van de gedachten en oplossingen voor Europa die in deze 
gesprekken geopperd werden. Van Rompuy schreef er een inleidend essay bij. 
Speelduur: 10:44. Boeknummer: 24694. 

6: Religie 

Hind Fraihi. 
Undercover in Klein-Marokko : achter de gesloten deuren van de radicale islam in 
Molenbeek. 
Een jaar na de reportages in 'Het Nieuwsblad' van haar undercoverjournalistiek in 
extremistische moslimmilieus van Molenbeek, brengt Hind Fraihi een boek over haar 
wedervaren en bevindingen. Fraihi schrijft uitgebreid over haar ontmoetingen met 
extremistische hangjongeren, conservatieve moslima's en moskeeverantwoordelijken, en 
voegt daar een heleboel persoonlijke commentaren en gedachten aan toe over haar 
voorbereidingen op het undercoverwerk, haar visie op de islam en de positie van moslims in 
de Belgische samenleving. 
Speelduur: 4:53. Boeknummer: 24652. 
 
Luckas Vander Taelen. 
De grote verwarring : hoe moeten we reageren op het islamitisch fundamentalisme? 
Beschouwingen over de multiculturele samenleving in België. 
Speelduur: 4:14. Boeknummer: 24677. 
 
Anselm Grün. 
Over hebzucht en begeerte : ontsnappen aan het streven naar meer. 
Beschouwing door de benedictijner monnik over hebzucht en begeerte, zowel in materiële 
als in emotionele zin, en de wijze waarop je deze neiging kunt omzetten naar harmonie, 
levenslust en dankbaarheid. 
Speelduur: 5:02. Boeknummer: 24704. 

7: Sociale vraagstukken 

Dirk De Wachter. 
De wereld van De Wachter. 



Persoonlijk getinte bespiegelingen over de omgang met jezelf en de wereld. 
Speelduur: 4:37. Boeknummer: 24661. 

8: Sport 

Ria Maes. 
Roger Ilegems : de man die goud won. 
Het levensverhaal van de Belgische wielrenner Roger Ilegems  die prof was van 1984 tot 
1991. Begin 2008 geraakte Ilegems in coma doordat er complicaties optraden na een 
operatie. Na een lange revalidatie kwam hij er weer bovenop, zij het met een blijvende zware 
slechtziendheid. 
Speelduur: 3:44. Boeknummer: 24659. 
 
Lucien Van Impe. 
Lucien! : hoe ik als laatste Belg de Tour won. 
In 1976 won Lucien Van Impe als laatste Belg de Ronde van Frankrijk. In dit boek vertelt de 
Kleine van Mere voor het eerst zelf zijn verhaal. 
Speelduur: 7:48. Boeknummer: 24676. 

9: Taal en literatuur 

Bert Govaerts. 
Ernest Claes : de biografie van een heer uit Zichem. 
Een afgewogen portret, waarvoor de auteur kon gebruikmaken van het rijke, nooit eerder 
onderzochte privé-archief én van het gerechtelijke collaboratiedossier van de man die lange 
tijd Vlaanderens populairste schrijver was. 
Speelduur: 26:46. Boeknummer: 24674. 

10: Wijsbegeerte 

Ignaas Devisch. 
Rusteloosheid : pleidooi voor een mateloos leven. 
Betoog over de voordelen van een druk leven. 
Speelduur: 7:38. Boeknummer: 24726. 


