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Deze brochure bevat een beperkte keuze uit de aanwinsten van de laatste maanden. 
De opname in deze lijst betekent geenszins een waardeoordeel. Het is enkel de be-
doeling een staalkaart te geven van verschillende genres, stijlen en middelen. 
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De man van St. Petersburg / Ken Follett (FOLL) 
Londen, begin 1914: zijn naam is Feliks. Hij is naar Londen gekomen om een moord te 
plegen die de loop van de geschiedenis voorgoed zal veranderen. Feliks is een meester 
in het manipuleren en heeft vele andere wapens tot zijn beschikking. Maar zijn tegen-
standers zijn de voltallige Engelse politie, een briljante en invloedrijke lord en de jonge 
Winston Churchill zelf. Tegen zo'n overmacht is niemand opgewassen, behalve de man 
van St. Petersburg. 
 

Van In: Episode 2 / Pieter Aspe (ASPE)  
Wat heeft de vermeende zelfmoord van een oude man in een rusthuis te maken met 
een op macht beluste vastgoedmakelaar, een groene partijvoorzitter, een vrouwon-
vriendelijke communist, een nymfomane juriste, een sicario en de productie van her-
nieuwbare energie? Van In en Rein Claeys, die voor Europol werkt, belanden in een 
broeierig avontuur waarbij ieder antwoord een nieuwe vraag oproept. 
 
De tafel / Herman Brusselmans (BRUS) 
HB is gek, of bezig het te worden. Twee psychiaters onderzoeken hem en hij wordt 
weggeborgen in een instituut in de Lembeekse bossen, waaruit hij na een incident ont-
snapt. Op straat pleegt hij een misdaad en om aan vervolging te ontkomen vlucht hij 
naar Amsterdam. Onder invloed van z'n liefdesvriendin LVH krijgt hij de kans om terug 
te keren. Hij wordt opnieuw opgenomen in het instituut, dat hem onder onvermoede 
omstandigheden moet laten gaan. HB en LVH besluiten om alles, inclusief gekte en normaliteit, 
achter zich te laten en te reizen naar een plaats waar alleen nog maar diepe rust heerst. 
 
De moed van het weesmeisje / Anne Jacobs (JACO) 
Het is 1916 en de villa is veranderd in een militair ziekenhuis. Marie heeft het beheer 
van de fabriek op zich genomen terwijl Paul zich aan het front bevindt. Ze houden 
hoop, tot triest nieuws hun oren bereikt: Maries zwager is aan het front omgekomen en 
Paul is als krijgsgevangene in handen van de Russen. Terwijl Marie worstelt om het 
erfgoed van het gezin te behouden en de hoop op een hereniging met Paul niet op te 
geven, komt Ernst von Klippstein naar de villa. En hij lijkt erg op Marie gesteld te zijn…  

 

De testamenten / Margaret Atwood (ATWO) 
Vijftien jaar na de gebeurtenissen in Het verhaal van de Dienstmaagd heeft het totali-
taire regime van de Republiek Gilead nog altijd de macht in handen. Maar van binnen-
uit begint het scheuren te vertonen. Op dit allesbepalende punt in de geschiedenis ko-
men de levens van drie verschillende vrouwen samen, met mogelijk explosieve gevol-
gen. Diep verborgen geheimen brengen deze vrouwen uiteindelijk samen en confron-
teren hen met zichzelf en met de vraag hoever ze willen gaan voor waar zij in geloven. 
 
Graaf in Moskou / Amod Towles (TOWL) 
In het postrevolutionaire Moskou van 1922 wordt de eigenzinnige graaf Alexander Ros-
tov veroordeeld tot een levenslang huisarrest in het luxueuze Hotel Metropol. Terwijl hij 
op zijn benauwende zolderkamer zit in plaats van in een weelderige suite, ontvouwen 
zich buiten de deuren van het hotel enkele van de meest tumultueuze decennia in de 
Russische geschiedenis. Vanaf het moment waarop Rostov de achtjarige Nina Koelikova 
leert kennen en ze samen de geheime gangen en krochten van het hotel verkennen, 
ontdekt hij dat zijn nieuwe wereld veel minder beperkt is dan hij in eerste instantie dacht. 
  
De weg naar mezelf / Nora Monsecour (MONS) 
Nora wordt geboren als Aaron. Al van kinds af aan voelt ze dat ze niet in het juiste li-
chaam geboren is. Maar om de weg naar zichzelf te vinden moet ze heel wat obstakels 
overwinnen: zowel n de maatschappij als in zichzelf.  
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Haar levensverhaal vormde de inspiratiebron voor de internationaal gelauwerde film Girl. 
 

Let op mijn woorden / Greet Op De Beeck (OPDE) 
Lise weet het niet zo goed, hoe leven gaat. Niet als ze vijftien is, maar evenmin als 
late twintiger. Ze vindt nochtans dat ze eigenlijk geen reden tot klagen heeft, zoals 
de meeste mensen die proberen sterk te zijn en het goed te doen. Dus zij gaat door 
en probeert diegene te worden die ze denkt te moeten zijn.  
 
Het complot van Laken / Johan Op De Beeck (OPDE) 
Hitler heeft België bezet. Leopold III wil in het land blijven. Op de koning rust de ver-
denking dat hij flirt met het nazisme. De Belgische regering in Londen wil de vorst in 
het kamp van de geallieerden krijgen. Ze stuurt de Belgische geheim agent Jef Van 
Hooff naar het bezette België met een speciale maar zeer riskante opdracht. Hij krijgt 
het gezelschap van een vrouwelijke spion, een dubbelagente. Tijdens hun levensge-
vaarlijke missie zitten de nazi’s hen op de hielen. 
 

Een man van gevoel / Javier Marias (MARI)  
In een trein, onderweg van Parijs naar Madrid, raakt een jonge operazanger gefasci-
neerd door zijn reisgenoten. Al snel raakt zijn drukke leven vervlochten met deze drie 
mensen en is hij volledig in de ban van de schoonheid van de mysterieuze Natalia. 
Terwijl hij op het toneel schittert in Verdi's Othello werkt deze fatale liefdesgeschie-
denis toe naar een dramatische ontknoping, met ultieme consequenties voor alle be-
trokkenen.  
 
Zonder liefde / Stefan Brijs (BRIJ) 
Paul en Ava, allebei eind twintig, ontmoeten elkaar op een precair moment in hun 
leven. Ze vinden steun bij elkaar, een noodalliantie die uitgroeit tot een hechte 
vriendschap, waarbij ze elkaar helpen in hun wanhopige zoektocht naar wat liefde 
zou moeten zijn. Paul volgt de weg van contactadvertenties, Ava laat zich leiden door 
haar gevoelens. Uiteindelijk komen ze tot dezelfde conclusie: liefde is niet maakbaar. 
Maar wat met vriendschap? 
 
Een jongensleven / Stephen Fry (FRY) 
Stephen Fry werd als zevenjarige jongen naar een kostschool gestuurd, 300 kilome-
ter van zijn ouderlijk huis. Met flair en humor vertelt hij genadeloos eerlijk over deze 
roerige schoolperiode, waarin hij pesterijen en lijfstraffen doorstond, een eerste grote 
liefde kende, een zelfmoordpoging deed en in de gevangenis belandde. Ingrijpende 
en vormende jaren, waarna hij als achttienjarige jongeman de wereld opnieuw tege-
moet trad, vastbesloten om zijn eigen weg te gaan. 
 
Schilderslief / Simone Van Der Vlugt (VAND) 
Op een julidag in 1650 wordt Greetje Dirc door de vroedschap van Amsterdam aan-
gehouden en tot twaalf jaar opsluiting in het spinhuis veroordeeld. Haar geliefde 
Rembrandt van Rijn had daartoe opdracht gegeven. Hun liefde blijkt niets meer 
waard. Maar Greetje laat het er niet bij en klaagt Rembrandt aan. 
 
Het meisje dat aan de oever verscheen / Geert Kimpen (KIMP) 
Wanneer Kama, een visserszoon die niet van de zee houdt, een wijze stoffenhan-
delaar ontmoet, verzamelt hij genoeg moed om zijn dorp te verlaten. Hij wil zijn ei-
gen doel in het leven ontdekken en vertrekt naar de Mysterieuze Tempel van het 
Oosten. Maar dan ontmoet hij het meisje aan de kant van de oever. Zij beweert dat 
ze zijn zielsverwant is. Zal zijn reis eindigen nog voordat die goed en wel begonnen 
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Wie liefheeft wint / Amélie Nothomb (NOTH) 
Dominique woont samen met haar man in Parijs. Claude is een hebzuchtig type dat er 
alles aan doet om zijn omgeving te imponeren. Dominique probeert hem op haar beurt 
gelukkig te maken. Hun bijzondere, begaafde dochter Epicene heeft een hekel aan 
haar vader en die haat is wederzijds. Als op een dag Dominique een bijzondere vriend-
schap sluit, verslechteren de verhoudingen in het gezin en komen er wrede leugens 
boven tafel. 
 
De tweede slaap / Robert Harris (HARR) 
1468. Een jonge pater reist te paard naar een afgelegen dorpje in Exmoor om de be-
grafenis van zijn voorganger te begeleiden. In de heuvels en bossen om het plaatsje 
liggen oude munten, glasscherven en menselijke botten voor het oprapen en de oude 
pastoor blijkt in zijn huis een bijzondere verzameling van deze artefacten te verbergen. 
Het lijkt er op dat zijn dood te maken heeft met zijn obsessie voor het verleden.  
 
Vaderliefde / P.F. Thomése (THOM) 
De ouders van P.F. Thomése zijn gestorven, de restanten van hun levens staan in een 
paar dozen op zolder. De schrijver beseft dat zijn vader en moeder een soort vreem-
den zijn geweest die de hele tijd een toneelstukje voor hem opvoerden. De "nagelaten 
zoon” ontdekt postuum tal van verborgen geschiedenissen en schitterende verzinsels, 
met daartussen onvermijdelijk de gruwelijke waarheid.  
 

Ik zie je / Michael Berg (BERG) 
Internationale bestsellerauteur Carol Brodie heeft al vijf jaar geen boek geschreven. In de 
hoop inspiratie te vinden ontvlucht ze haar huis in Londen en vliegt ze naar Zuid-
Frankrijk waar ze een gîte huurt. In plaats van te schrijven raakt Carol geïntrigeerd 
door haar overbuurvrouw. Met een telescoop begint Carol de vrouw te bespieden. Op 
een avond heeft de vrouw bezoek van een man en ziet Carol hoe de twee ruzie krijgen 
en dat de vrouw de man neerslaat. Dood? In plaats van de politie te bellen, besluit Ca-
rol zelf uit te zoeken wat er gebeurd is. 
 
De loopjongen / Andrew Cross (CROSS) 
De Joodse broers Rabishevsky groeien in grote armoede op in het New York van de 
jaren 20 en 30. Morris, de jongste en meest ambitieuze, maakt snel carrière binnen de 
kledingindustrie. Broer Harold raakt echter verzeild in de gangs van Lower East Side 
en uiteindelijk in de joodse maffia. Naarmate de zaak van Morris en Sol groeit, komen 
ze steeds vaker hard in aanvaring met de vakbond die in handen is van de meest ge-
vreesde gangster van de stad, voor wie hun broer Harold een van de loopjongens is. 
Een harde confrontatie tussen de broers is onvermijdelijk… 
 
Nachtboot naar Tanger / Kevin Barry (BARR) 
Het is al laat in het Spaanse havenstadje Algeciras, wanneer twee verlopen Ierse 
gangsters staan te wachten op de veerboot uit Tanger. Een geliefde is verloren, een 
dochter wordt vermist, hun levens zijn aan diggelen. Of kan er nog iets aan gedaan 
worden? 
 
Voor mij / Jojo Moyes (MOYE )  
Louisa Clark heeft besloten de stap te wagen: ze is alleen afgereisd naar New York, 
ervan overtuigd dat haar prille relatie met Sam dit avontuur zal overleven. In haar 
nieuwe baan wordt ze meteen in het diepe gegooid.  Als Lou op een society-event de 
charmante Ryan ontmoet lijken heden en verleden door elkaar te lopen. Lou’s hart ligt  
in Engeland, maar intussen speel haar leven zich af in New York. Het wordt steeds 
moeilijker om de kloof te overbruggen.  
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Alles ik oké / Ivo Victoria (VICT) 
Ieder mens heeft ten minste één verhaal dat zegt: “Dit ben ik”. Dit is het verhaal van me-
vrouw Stevens. Tegenwoordig slijt ze haar dagen in een flat, terwijl de spinnen in 
haar hoofd alles langzaam wegvreten wat haar dierbaar was. Maar ooit was ze een 
bevlogen lerares die besloot op te staan tegen het onrecht dat haar werd aangedaan 
door de demonische schooldirecteur Pauwels. Uit alle macht probeert haar zoon deze 
geschiedenis om te smeden tot een heroïsche tragikomedie, voordat die voorgoed 
met haar verdwijnt. 
 

De Mitford-moorden / Jessica Fellowes (FELL) 
De Mitford-moorden; 1  
Het is 1920 en Louisa Cannon hoopt aan haar leven van armoede en een gevaarlijke 
oom te ontsnappen. Ze krijgt een baan als kindermeisje en chaperonne in de huis-
houding van de rijke familie Mitford. Als er op klaarlichte dag in de trein een ver-
pleegster wordt vermoord, raken Louisa en de oudste Mitford-dochter Nancy verstrikt 
in het moordmysterie. 
 

Spiegelgevechten / Jo Claes (CLAE) 
Matthias Minne bevindt zich op een moeilijk moment in zijn leven: hij wil zijn baan als leraar 
opzeggen, hij heeft problemen met zijn leeftijd, hij is gefrustreerd omdat hij nooit 
schrijver is geworden en hij vermoedt dat zijn vrouw Linda een minnaar heeft. Vanaf 
dat ogenblik heeft Matthias geen moment rust meer en wordt het een obsessie om te 
bewijzen dat Lucia hem bedriegt. Tot hij op een dag de veel jongere Luna ontmoet.... 
 
Zwarte schuur / Oke De Jong (DEJO) 
Op zijn negenenvijftigste heeft schilder Maris Coppoolse een overzichtstentoonstelling 
in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De internationale pers schrijft erover, het pu-
bliek stroomt toe. Maris staat op het toppunt van zijn roem. In de coverstory van een 
weekblad wordt de bron van zijn obsessieve werk blootgelegd: een misdaad die hij 
op zijn veertiende beging. Niemand in zijn omgeving is hiervan op de hoogte. Zijn 
vrienden en bekenden zijn geschokt. Alles begon in een zwart geteerde schuur op 
een eiland... 
 

Op aarde schitteren we even / Ocean Vuong (VUON) 
Op aarde schitteren we even is een brief van een zoon aan zijn moeder die niet kan 
lezen. De schrijver van de brief, de achtentwintigjarige Hondje, legt een familiege-
schiedenis bloot die voor zijn geboorte begon; een geschiedenis waarvan het brand-
punt in Vietnam ligt. Daarnaast verschaft hij toegang tot delen van zijn leven waar 
zijn moeder nooit van heeft geweten en doet hij een onvergetelijke onthulling.  
 
De derde kogel / R.J. Ellroy (ELLR) 
Op 22 november 1963 werd John F. Kennedy vermoord in Dallas, Texas. Maar stel dat de 
kogel had gemist? Fotojournalist Mitch Newman heeft twijfels bij de vermeende zelf-
doding van zijn ex-verloofde Jean. Zij was bezig met een groot onderzoek naar de 
handel en wandel van JFK; een onderzoek dat zo dicht bij de waarheid kwam, dat het 
haar fataal werd. Mitch is vastbesloten haar werk voort te zetten, al betekent dat dat 
hij goed bewaakte geheimen over de machtigste personen van het land aan de kaak 
moet stellen. 
 
 



Romans 
Opnieuw Olive / Elizabeth Strout (STRO) 
Opnieuw Olive van Elizabeth Strout is het vervolg op de alom geprezen roman Olive 
Kitteridge uit 2008. Olive Kitteridge is terug, een paar jaar ouder en vele veranderin-
gen verder. Ze moet haar leven leren delen met haar tweede man, proberen de rela-
tie met haar zoon te herstellen, omgaan met verlies en eenzaamheid, zich openstel-
len voor nieuwe levenslessen – en als altijd, een luisterend oor bieden aan de andere 
inwoners van Crosby, Maine. 
 
De P.S. I Love you club / Cecelia Ahern (AHER) 
Wanneer Holly Kennedy wordt benaderd door de P.S. I Love You Club wordt haar rus-
tige leven op zijn kop gezet. Geïnspireerd door de brieven van Holly's overleden man 
wil de club dat Holly hen helpt met het schrijven van hun eigen afscheidsbrieven. Als 
Holly één ding niet wil, is het teruggaan naar het verdriet van toen. Nu, zeven jaar 
later, wil ze juist vooruitkijken. Maar Holly leert leden van de club toch kennen en ze 
beseft dat wanneer je van iemand houdt, er altijd nog iets te zeggen valt… 
 
Schaduw van de nacht / Tess Gerritsen (GERR) 
Ava Collette ontvlucht haar verleden in Boston en huurt Brodie's Watch. En ook al 
gaan er verhalen over de rondwarende geest van kapitein Brodie, ze voelt zich er on-
middellijk op haar gemak. Totdat ze vreemde geluiden begint te horen en de dorpe-
lingen ontfutselt wat ze liever geheim houden voor buitenstaander: iedere vrouw die 
het huis bewoont heeft, is er ook komen te overlijden. Is de geest van kapitein Brodie 
ervoor verantwoordelijk of is een moordenaar van vlees en bloed de schuldige?  
 
De afrekening / Guido Van Heulendonk (VAN) 
Een volkswijsheid zegt dat het huis van je ouders leegruimen meevalt, tot je aan de zolder 
begint. Govert Delvoix, gewezen boekhandelaar, ondervindt het aan den lijve. Wan-
neer zijn moeder sterft, duikt onverwacht een doos op met explosief materiaal. Een en 
ander moet ernstig worden herbezien: zijn vaders oorlogsverleden, maar ook zijn ei-
gen verleden. Spoedig krijgen de gebeurtenissen een dynamiek waarin waarheid en 
verzinsel, geschiedenis en mythe elkaar omarmen in een duizelingwekkende danse 
macabre. En Govert danst mee, overmoedig, overtuigd als hij is dat hij de dans leidt. 
 
Het Instituut / Stephen King (KING) 
Midden in de nacht worden de ouders van Luke Ellis stilletjes vermoord. Luke zelf 
wordt in een zwarte SUV geladen en weggereden. Luke wordt wakker in het Instituut. 
Het personeel van deze sinistere faciliteit, dat onder leiding staat van de genadeloze 
Miss Sigsby, wil de bovennatuurlijke gaven van de kinderen inzetten voor de eigen 
doeleinden. Hoe meer kinderen er naar Achterkant worden gestuurd, hoe wanhopiger 
Luke wordt om te ontkomen en hulp te zoeken. Maar er is nog nooit iemand uit het 
Instituut ontsnapt… 
 
De storm / Jens Christian Grondahl (GRON) 
Schrijver Adam Huus en zijn vrouw Harriet rijden door een hevige storm naar Jutland 
om voor de demente vader van Harriet te gaan zorgen. Dan krijgt Adam een telefoon-
tje. Rebecca, zijn dochter uit een vorig huwelijk, heeft grote problemen en is in een 
staat van psychose een vliegtuig in gestapt. Ook zijn zoon, met wie hij nauwelijks con-
tact heeft, doet ineens een beroep op hem.   
 
De winter van de heks / Katherine Arden (ARDE) 
Winter-trilogie; 3 
Een meisje kan het verschil maken… Vasilisa, een meisje met buitengewone gaven, moet 
vluchten voor haar leven; ze wordt achtervolgd door zij die haar magie de schuld geven van  
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Romans 
hun tegenspoed. Maar dan keert een wraakzuchtige demon terug, sterker dan ooit. En hij is 
vastbesloten de wereld in chaos te doen storten, samen met verschillende bondgenoten onder 
de mensen en geesten.  
 
Het blauwe schrift / Jef Stroo (STROO)  
Op reis door Duitsland ontmoet de jonge Vlaming Karel Anna, de passie tussen hen 
laait op.  In Brussel kruist Johanna Devreese zijn pad. Anna, Johanna en Karel koeste-
ren een onconventionele liefdesrelatie en worden onvoorwaardelijke ‘compagnons de 
vie'. September 1938. Karel, hoofdredacteur van The Guardian, verblijft met Jen Wal-
ker, protegee van de Engelse premier Chamberlain op Duitse bodem. Nazipropaganda 
orkestreert een totale gedachteloosheid bij de bevolking. Becue brengt zichzelf en de 
vredesmissie in gevaar … Wie is die kleine garnaal die de top van het regime uitdaagt?  
 
Gebroken glas / Anja Felliers (FELL) 
Na een zelfmoordpoging komt Erin terecht bij psychologe Kathleen Verlinden. Het meis-
je heeft het gevoel dat haar leven nog weinig voorstelt sinds haar moeder haar, haar 
broer Finn en haar vader verlaten heeft. Kathleen komt er echter al snel achter dat er 
een groter trauma schuilgaat achter Erins destructieve gedachten. Terwijl ze beetje bij 
beetje het geheim van de jonge vrouw ontsluiert, krijgt Kathleen in haar privéleven af 
te rekenen met heftige gevoelens van gemis, spijt en verlangen. 
 
Cilka’s keuze / Heather Morris (MORR) 
Cilka Klein is pas zestien als ze in 1942 per trein naar Auschwitz-Birkenau wordt ge-
bracht. Ze springt in het oog bij kampcommandant Schwarzhuber en hij dwingt haar 
zijn liefje te worden. Als enige vrouw in het concentratiekamp mag zij haar lange haar 
behouden, maar na de bevrijding wordt haar dit aangerekend. Ze wordt gezien als col-
laborateur en naar een werkkamp in Siberië verbannen. Weer zit ze op een trein. Weer moet 
ze talloze onmenselijke behandelingen doorstaan. En weer blijven de ogen van een kampbe-
waarder te lang op haar rusten… 
 
Spion buiten dienst / John Le Carré (LECA) 
Nat, veteraan van de Britse geheime dienst, keert na een langdurig verblijf als spion in 
diverse buitenlanden terug naar Londen. Op een dag duikt er bij Nats badmintonclub 
een jongeman op die Nat uitdaagt tot een krachtmeting op de badmintonbaan. Snel zal 
blijken dat die krachtmeting zich niet beperkt tot de club. Dan wordt Nat, die na zijn 
terugkeer weinig omhanden heeft, plotseling uitgenodigd om leiding te geven aan een vol-
strekt overbodig beschouwde onderafdeling van de Britse geheime dienst. Waarom?  
 
De sterrengever / Jojo Moyes (MOYE) 
Het is 1937 als de jonge Alice het impulsieve besluit neemt om haar leven in Engeland 
achter zich te laten en te trouwen met de knappe Amerikaan Bennett. Wanneer zij 
hoort dat de bibliotheek vrouwen zoekt om te paard afgelegen huizen te bezoeken om 
boeken rond te brengen, meldt ze zich meteen aan. De vrouwen brengen door weer en 
wind boeken bij de meestal arme bewoners van het onherbergzame gebied. Ze zijn er-
van overtuigd dat lezen veel kan betekenen voor mensen. Maar hun onderlinge vriendschap 
wordt al snel op de proef gesteld als een deel van het dorp en de wet zich tegen hen keren…  
 
Het moois dat we delen / Ish Ait Hamou (AITH) 
Een jonge vrouw en een oude man wonen in dezelfde buurt., maar kennen elkaar 
niet. Zij probeert met de moed der wanhoop een nieuw leven te beginnen. Hij leeft in 
het verleden. Tot ze op een dag tegenover elkaar staan en ontdekken dat hun leven 
onlosmakelijk met elkaar verbonden is.  8 
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Een recept voor geluk / Veronica Henry (HENR) 
Nu haar kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten, bereidt Laura Griffin zich voor op 
het lege nest syndroom. Laura hoopt dat ze daardoor meer tijd voor zichzelf en voor 
haar relatie met haar man Dom heeft. Maar dan komt er een oud geheim aan het licht 
dat het huwelijk van Laura en Dom op losse schroeven zet. Laura richt zich, totaal ver-
loren, op haar grootste troost: het receptenkistje van haar grootmoeder. Laura wordt 
geïnspireerd door het lef dat haar grootmoeder in de oorlog toonde en krijgt een idee 
dat haar een nieuw doel geeft.  
 
De reizigers / Regina Porter (PORT) 
Agnes Miller, een jonge zwarte vrouw, wordt met haar vriendje op een verlaten weg in 
Georgia door de politie aangehouden en de verschrikkelijke gebeurtenissen die dan 
volgen laten diepe sporen na in Agnes' leven. James Vincent is een kind van geschei-
den ouders uit een wit arbeidersmilieu. Hij ontworstelt zich met moeite aan zijn kans-
arme jeugd en als beginnend advocaat ziet hij zijn toekomst met vertrouwen tege-
moet. Terwijl de jaren voortschrijden, kruisen de levens van Agnes en James elkaar 
steeds vaker. De keuzes die ze maken hebben invloed op de ander en de gevolgen worden 
overgedragen van generatie op generatie. 
 
Hotel solitude / Koen Strobbe (STRO) 
Voor Max Costa, een redacteur bij een prestigieuze Franse uitgeverij, is de onstuimige 
auteur Makarov een hindernis te veel in zijn leven. Na veel toegevingen slaagt Costa 
er toch in de oude schrijver opnieuw aan het werk te zetten, maar wanneer de roman 
eindelijk zijn voltooiing nadert, sterft de auteur onder verdachte omstandigheden en 
gaat het manuscript verloren. Het is aan Costa om duidelijkheid te scheppen over Ma-
karov, het manuscript en zichzelf. 
 
Een losse draad / Tracy Chevalier (CHEV) 
De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog zijn nog altijd voelbaar. Violet Speedwell 
wordt door de maatschappij gezien als een 'overtollige' vrouw, gedoemd haar leven te 
slijten als oude vrijster. Vastbesloten om haar verstikkende moeder te ontvluchten en 
haar eigen plek te vinden, verhuist ze naar Winchester. Daar sluit ze zich aan bij de 
borduursters. Al snel raken hun levens vervlochten en delen ze elkaars geheimen. 
Wanneer het ondenkbare dreigt te gebeuren en een nieuwe Wereldoorlog op uitbre-
ken staat, blijkt Violets nieuw verworven onafhankelijkheid niet vanzelfsprekend. 
 
Torpedo / Ann Van Loock (VANL) 
1943. De oorlog balanceert op de grens tussen winnen en verliezen. Net zoals Nadine 
dat doet tussen haar koppige vader Stan en haar clandestien lief Filip, beiden actief in 
het gewapend verzet. Tot hun rebellenbende een gevaarlijke, geheime opdracht 
krijgt. In een gekaapte Duitse U-boot moeten ze van Congo naar de Verenigde Staten 
varen met een wel heel bijzondere lading: uranium. Slagen ze erin om onder de radar 
te blijven?  
 
Op de klippen / Jane Gardam (GARD) 
Het leven van de jonge Margaret Marsh verandert plotsklaps wanneer Lydia, een we-
reldwijs en stoer dienstmeisje, bij Margarets religieuze familie intrekt. Langzaam komt 
Margaret erachter dat de wereld lang niet zo keurig en vroom is als ze altijd had ge-
dacht. Ook het huwelijk van haar ouders blijft niet onberoerd door de komst van het 
dienstmeisje. Ondanks zijn krampachtige obsessie met zonde en deugdzaamheid is 
haar vader niet tegen Lydia's charmes bestand.   
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Romans 
Een Noorse winternacht / Karen Swan (SWAN) 
Bo leidt met haar vriend Zac een leven waar vele anderen van dromen. De kerstdagen 
komen eraan en Bo verheugt zich op hun volgende trip: een reis naar de besneeuwde 
Noorse fjorden. Maar omgeven door de bevroren watervallen en sneeuwwitte bergen 
komen er scheurtjes in de relatie en drijven er diep verstopte geheimen naar boven. 
Bo kan de confrontatie met zichzelf niet langer uit de weg: is dit wel wie ze is? 
 
Madame Pylinska en het geheim van Chopin / Eric-Emmanuel Schmitt (SCHM) 
Madame Pylinska is de pianolerares van Eric-Emmanuel. Ze heeft een erg vreemde en 
intimiderende manier van lesgeven. Om te leren spelen moet hij eerst de geheimen 
van haar idool Chopin doorgronden. Kan het werk van een muzikaal genie een heel 
leven betekenis geven en van verwondering vervullen? Kunnen de lessen van Madame 
Pylinska de jonge Eric-Emmanuel helpen om het overweldigende geheim van een ge-
liefde tante te begrijpen?  
  
Onder de Drachenwand / Arno Geiger (GEIG) 
Het is 1944. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang wanneer de jonge soldaat 
Veit Kolbe verhuist naar het Oostenrijke plaatsje Mondsee, nabij de majestueuze Dra-
chenwand. Hij is aan het Russische front zowel fysiek als mentaal gewond geraakt en 
mag daardoor met verlof, waardoor hij tijdelijk het geweld de rug kan toekeren. Ter-
wijl de Amerikaanse bommenwerpers over de Alen vliegen, probeert Kolbe de draad 
van zijn leven weer op te pakken.   
 
Alter Ego / Emelie Schepp (SCHE) 
Twee vrouwen worden vermoord gevonden, liggend in een riviertje. Van beiden zijn 
de benen aan elkaar genaaid. Wie wil hen laten lijken op zeemeerminnen en waarom? 
Officier van justitie Jana Berzelius legt verband met de zaak Simon Norell, een jonge 
man die zijn familie heeft vermoord en sindsdien vastzit. Maar Simon weigert te pra-
ten. Iemand moet zijn vertrouwen winnen en de enige die dat kan, is de man die zich 
beweegt als een dreigende schaduw in het leven van Jana: Danilo Peña. 
  
De krijger van de Altaii / Robert Jordan (JORD) 
De waterputten van de Vlaktes drogen op, de geduchte tandhoorns groeien in aantal-
len en er zijn slechte voortekenen alom. Wulfgar, een leider van de Altaii-mensen, 
moet strijd leveren met tweeling-koninginnen, krijgsheren, profeten en magie, in de 
hoop zijn volk te beschermen en een toekomst voor hen veilig te stellen. Elspeth, een 
bezoeker uit een andere wereld, heeft de antwoorden, maar het is aan Wulfgar om 
eerst de juiste vragen te stellen. Wat echter als de kennis die de Altaii kan redden ze 
ook kan vernietigen? 
 
Een rijk verleden / Danielle Steel (STEE ) 
Wanneer het gezin van Sybil en Blake verhuist naar een prachtig oud herenhuis, ko-
men ze op bijzondere wijze in contact met de voormalige bewoners. Een hechte band 
ontstaat, maar overstijgt deze vriendschap de tijd?  
 
  



Informatief 
 
Het boek van de maan. Alles over onze naaste buur / Maggie Aderin-Pocock  
                                                                                                               Heelal Zonnestelsel 
Microsoft Office 2019 / Ronald Smit (in de reeks Leer jezelf snel)          Software Office 2019  

Fitte kinderen, sportieve tieners : over de invloed van bewegen en sport op de gezondheid 
van jongeren / Han C.G. Kemper                                                   Fitness-Training Training                                                                                           
De familie Borlée: samen naar de top / David Lehaire                                 Atletiek Atletiek 

Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. Verhalen uit de buik van de samenleving / Marijke 
Decuypere; Guy  Malfait                                                     Samenleving Armoede-Welvaart 
Ken je digitaal DNA. Smartphonegebruik ontrafeld / Lieven De Marez   
                                                                                   Samenleving Informatiemaatschappij 
De odyssee van Mohamed / Mohamed El Bachiri       Samenleving Multicultureel samenleven 
Van aandeel tot zichtrekening  : wegwijs in bank, verzekeren en beleggen / Leen Carrijn 
                                                                                                                              Geld Geld 

Hét zwangerschapshandboek: het boek dat je alles vertelt over conceptie, zwangerschap en 
bevalling / Xaviera Plas                                                        Zwangerschap Zwangerschap 
Een vulkaan in mijn buik: kinderen leren omgaan met boosheid en woede / Warwick Pudney  
                                                                           Opgroeien-Opvoeden Emoties-Relaties 

 
Het klimaat zijn wij / Jonathan Safran Foer                           Natuur-Milieu Duurzaam leven 
Het levensverhaal van de boom / David Suzuki                                                Bomen Bomen   
Belgische tuinarchitecten en hun tuin / Veronique De Walsche Tuinen-Parken Tuinen-Parken  
 

‘t Zijn de hormonen ! /Martine Prenen                    Lichaam-Gezondheid Menselijk lichaam 
Hysterikos, de verstikking van de baarmoeder / Heidi Lobato   
                                                                        Ziekten-Kwalen Menopauze-Vrouwenkwalen 
Lactose, Gluten & Co. / Danny De Looze                   Ziekten-Kwalen Spijsverteringsziekten    
90 vragen over palliatieve zorg en het levenseinde / Kim Beernaert  

Dood Stervensbegeleiding 
Pest en cholera. Geneeskunde door de eeuwen heen / Jonathan J. Moore  
                                                                                           Geneeskunde Geneeskunde 
Repower. Een gezond en stressvrij lichaam in 7 weken / Claudia Van Avermaet  
                                                                                                  Gezond leven Gezond leven 
Langer gezond leven / David A. Sinclair                                      Gezond leven Jong blijven 
De kunst van het ongelukkig zijn / Dirk De Wachter              Persoonlijkheid Zelfontplooiing 
Woman up: leven vanuit je vrouwelijke kracht / Eva Daelman       Partnerrelaties Vrouw zijn  
Living together apart: scheiden als partners, samenleven als ouders / Jos Willems;  Brigit Ap-
peldoorn; Maaike Goyens                                              Trouwen-Samenwonen Scheiden 
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SAMENLEVING 

VRIJE TIJD 

MENS 

OPVOEDING EN ONDERWIJS 

NATUUR 

WETENSCHAP EN TECHNIEK 

http://zoeken.aalter.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3d%22Ronald%20Smit%22&cs=detail&si=user&rctx=AbWQsUoDQRCGdw0RgliEYO2WNrq5NJrawsoI$gDH3u4cGTO3e9mdvRDwRXwBqzycDyDiCSKCFjYp5@$@n4FPC
http://zoeken.aalter.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3d%22Xaviera%20Plas%22&cs=detail&si=user&rctx=local:6d0d34c025c1e2ffd4f0f3e9252e6be6
http://zoeken.aalter.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3d%22Jos%20Willems%22&cs=detail&si=user&rctx=AbVRy0pcQRDtchhhkCyGwbW9dBHTEYSZL3Ah7pPdpW7f0qlM3e473dVXBvwRF0I2$YF8it8jkhZEAiGQLGZZ5
http://zoeken.aalter.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3d%22Brigit%20Appeldoorn%22&cs=detail&si=user&rctx=AbVRy0pcQRDtchhhkCyGwbW9dBHTEYSZL3Ah7pPdpW7f0qlM3e473dVXBvwRF0I2$YF8it8jkhZEAiG
http://zoeken.aalter.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3d%22Brigit%20Appeldoorn%22&cs=detail&si=user&rctx=AbVRy0pcQRDtchhhkCyGwbW9dBHTEYSZL3Ah7pPdpW7f0qlM3e473dVXBvwRF0I2$YF8it8jkhZEAiG
http://zoeken.aalter.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3d%22Maaike%20Goyens%22&cs=detail&si=user&rctx=AbVRy0pcQRDtchhhkCyGwbW9dBHTEYSZL3Ah7pPdpW7f0qlM3e473dVXBvwRF0I2$YF8it8jkhZEAiGQLGZ


Informatief 

         KUNST 

          LEVENSVISIES 

       GESCHIEDENIS 
De zomer van 1939. Een tijdreis door België met de Guide Michelin / Jana Wuyts; Marnix 
Peeters                                    Geschiedenis van België Geschiedenis Van België  
Leerschool van een idealist. Memoires / Samantha Power              Landen Verenigde Staten                                                                                                             
Grote verwachtingen: in Europa 1999-2019 / Geert Mak                                                            
             20ste-21ste eeuw 20ste-21ste eeuw                             
 

Verleid je lezer online: succesformule voor overtuigend en creatief schrijven / Ellis Buis  
                                                                                  Spreken-Schrijven Schrijftechnieken  
77 puntjes op de i. Perfect Nederlands voor anderstaligen / Emily Palmer                                                     
                                                                            Nederlands Cursussen 
 
 
 
De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten / Giorgio Vasari  
                                                                                            Kunststromingen Renaissance    
Film voor dummies / James Cateridge                                                                 Film Film 
Van klei tot keramiek. Handleiding voor pottenbakkers / Stuart Carey   
                                                                                         Toegepaste kunst Keramiek  
Ik Elton John / Elton John                                                            Zangers-Groepen John 
The beautiful ones. Zijn laatste woorden / Prince                          Zangers-Groepen Prince 
Goethe. Kunstwerk van het leven / Rüdiger Safranski                        Schrijvers Von Goethe 
 
 

Van de plank: borrelplanken om te delen / Sabrina Fauda-Rôle  Kookboeken Hapjes-Snacks 
Sobremesa. Mijn Ibiza / Sergio Herman                                        Beroemde koks Herman  
Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten. 2 / Pascale Naessens         Beroemde koks Naessens 
A way of living: binnenkijken in landelijke huizen / Tinneke Vos    Woonstijlen Traditioneel 
 
 
 
Nagelaten geschriften / Etienne Vermeersch                                      Filosofen Vermeersch 
Met de mantel der liefde. Misbruikschandalen in de Rooms-Katholieke kerk / Maarten-Jan 
Dongelmans                                                        Christendom Rooms-katholieke kerk 
 

Take a break. Alles voor jouw ultieme wereldreis, sabbatical of tussenjaar / Sara Van Geloven 
                                                                                                             Reizen Op reis gaan 
Oekraïne / Karel Onwijn (Dominicus landengids)                                    Oekraïne Oekraïne                                                                   
     
Reminder 
Digistatie: Het nieuwe reizen (vormingssessie van Vormingplus op 19 maart 2020 in de 
bibliotheek Knesselare van 19.30 tot 21.30 u. - inschrijven via https://www.vormingplusgent-
eeklo.be) 
Digidoktersessies: op 15 februari in de hoofdbibliotheek, op 22 februari in de bibliotheek 
Knesselare en op 29 februari 2020 in de bibliotheek Ruiselede, telkens van 10 tot 12 u. In-
schrijven hoeft niet 
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                    DAGELIJKS LEVEN 

                   TAAL 

       LANDEN       
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Aristophania (deel 1) 

Scenario: Xavier Dorison 
Tekeningen: Joël Parnotte 
 

Marseille, 1899. Arbeider Clément woont in een bescheiden optrekje 
met zijn vrouw Adèle en hun drie kinderen: Basile, Victor en Calixte. 
Een Jan Modaal en toch lijkt Clément wat te verbergen hebben... Als 
hij in het gezelschap van gravin Aristophania Bolt wordt aangevallen 
door de kolos Barboza schiet hij er, na een gewelddadig gevecht, 
het leven bij in. Aristophania spoort zijn vrouw aan om weg te 
vluchten met de kinderen, ver weg van Marseille en het dreigende 
gevaar. Ze vertrouwt Basile, de oudste van de drie kinderen, een 

dobbelsteen toe waarmee hij haar kan oproepen ingeval van nood. 
Gennevilliers, negen jaar later. Adèle en Basile werken nu in een fabriek terwijl Victor en Ca-
lixte nog school lopen. Het zijn harde tijden. Er broeit een revolutie onder de arbeiders. Dan 
belandt Adèle op totaal onrechtvaardige wijze in de gevangenis. De kinderen zijn op zichzelf 
aangewezen en hebben al snel door dat ze worden opgespoord. De wanhoop nabij gebruikt 
Basile de dobbelsteen die Aristophania hem jaren geleden gaf. En ja hoor, prompt verschijnt 
de oude dame! Ze stelt voor hen mee te nemen naar haar kasteel tot hun moeder weer vrij-
komt. 
 

De Daltons (deel 1 en 2 van 2) 

Scenario: Olivier Visonneau 
Tekeningen: Jesús Alonso 
  

Geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van de Daltons. 
Aan het einde van de negentiende eeuw breidden banken en spoor-
wegmaatschappijen hun macht over de VS uit, ten nadele van kleine 
landeigenaren. In dat klimaat wordt marshall Franck Dalton ver-
moord door alcoholhandelaren. 
Zijn jongere broers, Bob, Emmett en Grattan nemen het over en 
spelden zich een sheriff-ster op de borst om orde te proberen 
scheppen op Indiaans grondgebied. Het harde werk zonder enige 
erkenning gecombineerd met een corrupte maatschappij zal hen 
uiteindelijk dwingen om de Dalton-bende op te richten... 
Compleet verhaal in 2 delen. 
 

Eternum (deel 1 van 3) 

Scenario: Christophe Bec 
Tekeningen: Jaouen Salaün 
 
Nieuw mysterieus SF-drieluik van Bec! 
2297. De mens heeft het grootste deel van ons melkwegstelsel ont-
dekt en gekoloniseerd. Aan de rand van de Melkweg ontdekt een 
team van geologen een mysterieuze sarcofaag begraven in de on-
dergrond van een dorre planeet. 
Op aarde spotten astronomen van een Zuid-Amerikaans observatori-
um een mysterieuze kosmische straal die uit de Magelhaense wolk 
verschijnt, een kleine melkweg die om de onze draait. 
Kort daarna verbreekt de maanbasis alle contact met de aarde. Een 

team van wetenschappers en soldaten wordt ter plaatse gestuurd en ontdekken een apoca-
lyptische tafereel. Mannen en vrouwen hebben elkaar uitgemoord. 
 

 Strips 
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Strips 
Jakob Kayne (deel 1) 

Scenario: Sylvain Runberg 
Tekeningen: Mateo Guerrero 
  

Nieuwe actie- en avonturenreeks in een low fantasy-universum. 
Jakob en zijn broer Simon zijn de laatste overlevenden van het 
volk van de Hippocraten. Jakob is een vechter met een bijzondere 
gave die tegelijk ook een vloek is: niemand kan zich zijn gezicht 
herinneren. Op die manier kan hij zich overal binnenwerken. Si-
mon is de erfgenaam van de kennis van de allergrootste gene-
zers. De krijger en de mirakeldokter vormen samen een veelge-
vraagd duo huurlingen. Dan krijgen ze de opdracht om de zieke 
dochter van een rijke handelaar te genezen. Maar die zit vast op 
Isabela, een belegerde stad. 
 

Het rechte pad (deel 1 en 2 van 2) 

Scenario: Wilfried Lupano 
Tekeningen: Morgann Tanco 
 
Frankrijk, tussen de twee Wereldoorlogen. In een landbouw-
school waar nogal wat belhamels bijeenzitten, beleven vier wees-
jongens de laatste zorgeloze momenten van hun jeugd. Het werk 
op het land kan hen maar matig bekoren en ze dromen ervan 
piloot te worden, of te trouwen met Jeanne, de mooie dochter 
van mijnheer de graaf. Hun balsturige gedrag zal hen echter  
heel andere wegen doen inslaan... 
Scenarist Wilfrid Lupano liet met topverhalen als Krasse Knarren, 
Alim de leerlooier en de western De Engelsman die niet van 

vuurwapens houdt zien dat hij van alle markten thuis is. 
 

De Slag (deel 1,2 en 3 van 3) 

Scenario: Frédéric Richaud, naar de roman van Patrick Rambaud 
Tekeningen: Ivan Gil 
 

Mei 1809. De Grande Armée van Napoleon staat op het punt de 
Donau over te steken op de enorme drijvende brug die de Franse 
genie in één nacht heeft gebouwd. Aan de andere kant van de ri-
vier wachten aartshertog Karel en de Oostenrijkse legers op hen, 
vastbesloten de vernedering van Austerlitz te wreken. 
De strijd om Eßling is de eerste grote slachting van de moderne 
oorlog: een dertig uur durende strijd zonder winnaar of verliezer 
die meer dan veertigduizend doden in de tarwe achterlaat, van 
geniesoldaten tot voltigeurs, van huzaren tot bevelhebbers. 
De Slag is veel meer dan een roman of een historische strip, het is 
een gigantisch fresco. 
Frédéric Richaud en Ivan Gil maakten een meesterlijke bewerking van de roman van Pa-
trick Rambaud die hem, wat toen uniek was, de Grand Prix du roman de l'Académie fran-
çaise en de Prix Goncourt opleverde. 

 
U-47 

Scenario: Mark Jennison 
Tekeningen: Gerardo Balsa 
 

Vaar mee met de beroemdste onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog, het best bewaar-
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de geheim van het Derde Rijk. Dankzij de vaardigheden van kapi-
tein Prien weet de U-47 ook de laatste helse missie te overleven 
en aan het noodlot te ontkomen. De Duitse admiraliteit besluit 
vervolgens het schip in te zetten bij een speciale eenheid voor ac-
ties terzee om de overwinning op de Atlantische oceaan te beha-
len. 
 

Vliegende Azen (deel 1 en 2 van 3) 

Scenario: Thierry Lamy 
Tekeningen: Cedric Fernandez 
  

Hoog in de lucht zoeken gevechtsvliegers 
naar roem en eer.  

Wat ze vinden is maar al te vaak een gewelddadige dood. 
1917. Louis Lafitte is een brutale jonge piloot, op zoek naar glorie. 
Hij komt terecht bij een berucht eskader onder leiding van Alexan-
der Marais, een aas (aanvoerder) wiens gezicht ernstig is verminkt 
in de strijd. Om dat te verbergen draagt hij een leren masker. 
De beschadigde veteraan en de jonge branieschopper zijn vanaf 
het eerste moment elkaars rivalen. Allebei zijn ze erop gebrand om 
als eerste de beroemde Duitse piloot Stipetic uit de lucht te schie-
ten. 
Terwijl de kemphanen verbeten de concurrentie met elkaar aangaan, krijgt Marais te maken 
met een onvoorziene ontwikkeling: de verrassende genegenheid van de mooie Gabrielle. Nu 
moet hij achter zijn masker nog een ander gevecht voeren. Een gevecht tussen woede en 
liefde. 
 

Graphic Novels/One-shot 

 
Penelope (GN) 

Scenario en tekeningen: Judith Vanistendael 
 

Penelope is vrouw, moeder en chirurg. 
Terwijl thuis haar dochter worstelt met de ablatief en met haar 
puberteit, redt Penelope levens in een veldhospitaal in Aleppo. 
Maar in de bikkelharde oorlogsrealiteit verliest ze ook patiënten, 
loopt ze trauma's op en merkt ze dat ze haar roeping steeds moei-
lijker verzoend krijgt met haar gezin.  
 

 
Het verhaal van de dienstmaagd (GN) 

Scenario en tekeningen: Renee Nault, naar het boek van Margaret 
Atwood 
 

In 1985 verscheen voor het eerst de dystopische roman Het ver-
haal van de dienstmaagd, het huiveringwekkende verhaal over de 
jonge vrouw Vanfred in het Amerika van een nabije toekomst, waar 
de macht is overgenomen door een radicaal-religieuze groepering. 
Weinigen durfden toen te voorspellen dat het beangstigende toe-
komstbeeld zo dichtbij zou komen, maar met de verkiezing van Do-
nald Trump tot president heeft de roman alleen maar aan waarde 
gewonnen. Alleen al in de Engelse taal zijn er meer dan acht mil-
joen exemplaren van het boek verkocht.  
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Casco / Brihang 
78/BRIH 

The book of traps and 
lessons / Kate Tempest 

78/TEMP 

 

The Lion King (OST)  
68/LION 

 

Skepsels / Het Zesde Me-
taal   60/ZESD 

Rubberband / Miles Davis  
73/DAVI 

MNM big hits 2019.4   
78/MNM 

Black gold — best of /
Editors   78/EDIT 

Een zanger moet… / Gui-
do Belcanto 60 /BELC 

Farinelli / Cecilia Bartolli 
32/BART 

25 / Laïs 
80/BELG 

100 Christmas master-
works   91/100 

Ghosteen / Nick Cave & 
The Bad Seeds 78/CAVE 
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The Aftermath 
 
The Aftermath speelt zich af in het naoorlogse Duitsland van 
1946. De Britse Rachael Morgan komt tijdens de zeer strenge 
winter in het platgebombardeerde Hamburg aan. Ze kijkt ernaar 
uit herenigd te worden met haar man Lewis (Jason Clarke), een 
Britse kolonel die de taak heeft de verwoeste stad weer op te 
bouwen. Op weg naar haar nieuwe thuis komt Rachael er achter 
dat ze het landhuis zal moeten delen met de voormalige eige-
naar, een Duitse weduwnaar (Alexander Skarsgård) en zijn ge-
traumatiseerde dochter (Flora Thiemann). Terwijl de sfeer in 
huis steeds beladener wordt, slaan vijandigheid en verdriet om 

in onverwachte passie en bedrog.  
 

Ash is purest white 
 

In 2001 dreigt een mijnstad ten noordwesten van China een 
spookstad te worden. Hier woont de jonge Qiao, een keiharde 
vrouw die haar hart heeft verloren aan lokale bendebaas Bin. 
Wanneer Bin in een hinderlaag wordt gelokt redt Qiao hem door 
een illegaal vuurwapen af te vuren. Ze wordt veroordeeld tot vijf 
jaar gevangenisstraf. Op het moment dat ze vrijkomt gaat ze di-
rect weer op zoek naar Bin om hun oude leven te herpakken. 
Maar is alles nog wel zoals vroeger? 
 

At eternity’s gate 
 
De film richt zich op de periode waarin Van Gogh in het Franse 
dorpje Auvers-sur-Oise woonde, gedurende de laatste maanden 
van zijn leven. Hij schilderde er nog een aantal werken en ont-
wikkelde zijn kleurrijke manier van schilderen. Centraal staat zijn 
relatie met zijn schilderijen en zijn worsteling met het geloof, 
met zijn psychische stoornis en met zijn ontwrichtende vriend-
schap met kunstenaar Paul Gauguin.  

 
 

Chernobyl  
 
Chernobyl vertelt het verhaal van de ontploffing in de kerncentra-
le in toenmalige Sovjetrepubliek Oekraïne, de rampzalige gevol-
gen ervan voor de omgeving en de omwonenden en de race te-
gen de tijd van brandweer en technici om mensen te redden en 
erger te voorkomen. Maar ze toont ook hoe de Sovjetautoriteiten 
probeerden de ware oorzaken van de ramp te verdoezelen en 
hoe één man bleef vechten om ze aan het licht te brengen. 
De reeks wordt alom geprezen om haar intense vertolkingen, de 
realistische en accurate sfeerschepping en algemene productie-
kwaliteiten, maar vooral ook om de ontmaskering van de manier 
waarop de overheden de waarheid probeerden te verhullen. Re-
censenten zien daarin parallellen met de hedendaagse problema-
tiek van ‘fake news’. Het is dan ook typerend dat de serie in Rusland zelf in die hoek 
wordt geduwd door regeringsgezinde media. 



DVD’s volwassenen 

 

 

 

18 

 

 
Coureur 
 
De jonge wielerbelofte Felix staat op het punt om in Italië een se-
miprofessioneel team te vervoegen. Hij wil koste wat het kost in de 
voetsporen van zijn fanatieke vader treden, die absoluut wil dat 
zijn zoon het verder schopt dan hij. Felix' frêle gezondheid blijkt 
echter niet opgewassen tegen de nietsontziende wielerwereld met 
zijn moordende concurrentie. Gebaseerd op Kenneth Merckens ei-
gen bewogen wielerverleden.  
 

Escape at Dannemora 

 
Escape at Dannemora is een op ware gebeurtenissen gebaseerde 
fictiereeks over een merkwaardige ontsnapping uit de gevangenis 
van Dannemora tegen de Canadese grens in 2015. 
Twee moordenaars wisten toen te ontsnappen met de hulp van een 
vrouwelijke gevangenismedewerker met wie ze allebei een seksuele 
relatie hadden. Het smeuïge en spectaculaire ontsnappingsverhaal 

deed in de Verenigde Staten destijds heel wat stof opwaaien. 
De achtdelige reeks werd geregisseerd door Ben Stiller met in de 
hoofdrollen Benicio del Toro, Patricia Arquette en Paul Dano. 

 
Grâce à dieu 
 
Alexandre leidt een rustig leven met zijn gezin. Op een dag ontdekt 
hij per toeval dat de priester die hem in zijn jeugd heeft misbruikt, 
nog steeds met kinderen werkt. Hij besluit actie te ondernemen en 
begint samen met twee andere slachtoffers een actiegroep om het 
misbruik binnen de Katholieke kerk bekend te maken. Ze zijn met 
stomheid geslagen als de hoeveelheid slachtoffers duidelijk wordt 
en als blijkt dat het misbruik tot in de hoogste kringen binnen de 
kerk is verzwegen. De gevolgen van het onthulde schandaal zijn 
niet te overzien en zal hun levens voorgoed veranderen. 
 
 

Green Book 
 
Een inspirerend, hartverwarmend en waargebeurd verhaal over de 
hechte vriendschap tussen een buitenwipper en een concertpianist, 
die gedwongen worden hun verschillen opzij te zetten om de 
meest onvergetelijke reis van hun leven te maken.  
Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op zoek is naar een lijfwacht 
voor zijn tournee door het zuiden van Amerika, komt hij in contact 
met Tony Lip. Een Italiaans-Amerikaanse buitenwipper die graag 
wat wil bijverdienen. Samen reizen ze door verschillende ‘blanke’ 
staten aan de hand van een speciale reisgids (The Green Book) die 
hen informeert over plekken waar Afro-Amerikanen welkom en vei-
lig zijn. Tijdens hun reis worden zij geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkhe-
den, gevaar en racisme maar ook met onverwachte menselijkheden en een volle dosis hu-
mor. Om veilig thuis te komen zullen zij hun verschillen aan de kant moeten zetten.  
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Hotel Mumbai 
 
Het beklemmende en waargebeurde verhaal over de verwoestende 
aanslagen in het Taj Mahal Hotel in Mumbai en de moedige acties 
van de medewerkers van het hotel. November 2008, een groep 
zwaar bewapende Pakistaanse terroristen opent de aanval  op het 
wereldberoemde Taj Mahal Palace Hotel in India. Gedurende 68 uur 
zitten honderden mensen gevangen in het hotel en vechten ze voor 
hun leven als blijkt dat de commando’s te ver weg zijn om op korte 
termijn te helpen. De plaatselijke politie grijpt in en het hotelperso-
neel stelt zelfs in deze verschrikkelijke omstandigheden de veiligheid 
van hun gasten voorop. De hoofdrollen in deze film worden ge-

speeld door Oscargenomineerde acteur Dev Patel,  Anupam Kher, Armie Hammer en Nazanin 
Boniadi. 
 

If Beale Street could talk 
 
If Beale Street Could Talk, gebaseerd op de gelijknamige roman 
van James Baldwin, gaat over de onvoorwaardelijke, grenzeloze 
liefde tussen de 19-jarige winkelbediende Tish en de 22-jarige 
beeldhouwer Fonny, die samen opgroeiden in Harlem. Net wanneer 
zij zwanger is van hun zoontje en ze samen aan hun leven willen 
beginnen in hartje New York, wordt Fonny beschuldigd van ver-
krachting. Ten onrechte, maar dat zal de racistische agent die hem 
erbij gelapt heeft worst wezen. Tish en haar familie (vooral Regina 
King in de rol van Tish’ moeder is diep ontroerend) beginnen aan 
een moedig gevecht tegen een systeem dat ontworpen lijkt om 
Afro Amerikanen te doen struikelen en ze voor lange tijd achter de tralies te houden. 

 

Le Jeune Ahmed 

 
In Le jeune Ahmed, de nieuwe film van de regisseurs Jean-Pierre en 
Luc Dardenne, worstelt de 13-jarige Ahmed met de idealen van zijn 
geloof en de verleidingen van het leven. 
Wanneer Ahmed zich volledig op zijn geloof stort, herkent zijn om-
geving de tiener niet meer. Zijn leraren maken zich zorgen om zijn 
extremistische interpretaties van de Koran en thuis zoekt hij ruzie 
met zijn moeder en zussen. Terwijl Ahmed steeds meer in zijn reli-
gie opgaat, ziet zijn omgeving met lede ogen aan hoe hij steeds 
verder van hen verwijderd raakt. Na een heftig incident moet Ah-
med besluiten hoe ver hij wil gaan. 

Le jeune Ahmed ging in première op het Filmfestival van Cannes en 
won de Gouden Palm voor Beste Regisseur.  

 
Mary, Queen of Scots 
 
Mary Queen of Scots gaat in op het turbulente leven van de charis-
matische Mary Stuart en haar strijd tegen ‘rivaal’ Queen Elizabeth I 
om de troon van Schotland. Op haar zestiende werd ze koningin 
van Frankrijk, op haar achttiende was ze al weduwe. Toch weer-
stond ze de druk om opnieuw in het huwelijk te treden. In plaats 
daarvan keerde ze terug naar haar geboorteland Schotland waar ze 
de troon opeiste. Maar Schotland valt net als Engeland onder de 
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heerschappij van Koningin Elizabeth. De twee jonge koninginnen kijken zowel met angst als 
met fascinatie tegen elkaar op. Ze zijn rivalen op het gebied van macht en de liefde. Als vrou-
welijke staatshoofden in een mannenwereld moeten ze allebei beslissen of ze een strategisch 
huwelijk willen sluiten, of dat ze onafhankelijk willen blijven. Mary is vastbesloten om meer te 
worden dan een boegbeeld voor de Schotten. Ze wil aanspraak maken op de Engelse troon, 
waarmee ze de heerschappij van Elizabeth bedreigt. Bedrog en samenzweringen in beide hof-
houdingen brengen zowel de Engelse als Schotse troon in gevaar en zullen uiteindelijke de 
loop van de geschiedenis bepalen. 

 
Mrs. Wilson 

 
Hoe goed ken jij degene van wie je houdt? 
Golden Globe®-winnende actrice Ruth Wilson speelt de hoofdrol in 
dit krachtige driedelige drama geïnspireerd door de memoires van 
haar grootmoeder over de geschiedenis van haar familie. De serie 
speelt zich af in Londen in de jaren 1940 en 1960 en in India in de 
jaren 1930 en volgt Alison Wilson, die denkt dat ze gelukkig ge-
trouwd is totdat haar man, Alec, sterft en een vrouw op de stoep 
verschijnt die beweert dat ze de echte mevrouw Wilson is. Alison is 
vastbesloten om de geldigheid van haar eigen huwelijk - en Alecs 
liefde voor haar - te bewijzen, maar wordt in plaats daarvan naar 
een wereld van verontrustende geheimen geleid. 

 

My Briljant Friend 
 
Elena Greco is een vrouw van in de zestig. Ze woont in een huis vol 
boeken. Op een avond krijgt ze een verontrustend telefoontje: haar 
vriendin Lila Cerullo, met wie ze al heel haar leven een nauwe band 
heeft, is spoorloos verdwenen. Ze heeft al twee maanden niets van 
zich laten horen. Elena besluit erover te schrijven. Ze vertelt het ver-
haal van haar vriendschap met Lina. We keren teug in de tijd. Elena 
is een blond, braaf en wat verlegen schoolmeisje. Lila is donker, 
avontuurlijk en rebels. Lila neemt Elena op sleeptouw en de twee 
worden hartsvriendinnen. Ze stellen elkaar op de proef en verleggen 
samen grenzen. 

 
Pet Sematary  
 
Louis Creed trekt met zijn vrouw Rachel en hun twee kinderen Gage 
en Ellie naar een landelijk huis. Daar worden ze vriendelijk verwel-
komd en op de hoogte gebracht van het lo-
kale griezelige 'Pet Sematary'. Nadat hun kat 
overreden wordt, besluit Louis deze te begra-
ven op de mysterieuze begraafplaats voor 
huisdieren. Deze begraafplaats is echter niet 
wat het lijkt. 

 
Rocketman 

 
Rocketman is een epische muzikale fantasie over het ongelooflijke, 
maar menselijk verhaal van Elton John's doorbraakjaren. De film 
volgt de fantastische transformatie van het verlegen pianowonder 20 
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Reginald Dwight naar de internationale superster Elton John. Dit inspirerend en universeel ver-
haal - de meest geliefde songs van Elton John worden uitgevoerd door ster Taron Egerton - 
vertelt hoe een kleine jongen één van de meest iconische figuren in de popcultuur werd.  

 

Red Joan 
 
De Britse Joan is in de 80 en leidt een rustig leven. Ze lijkt een door-
snee oud vrouwtje, tot ze plots wordt gearresteerd voor verraad en 
spionage. Terwijl ze de ernstige beschuldiging onder ogen moet ko-
men, blikt Joan terug op haar jonge jaren. In de jaren ’30 studeerde 
ze als ambitieuze twintiger natuurkunde aan Cambridge University. 
Door een toevallige ontmoeting raakt ze bevriend met de excentrieke 
Sonya en haar neef Leo. Beide zijn van oorsprong Russisch en nauw 
betrokken bij de Communistische Partij. Al snel valt Joan als een blok 
voor de charmante Leo, maar wanneer ze een baan krijgt als assistent 
bij een geheim staatsproject, verkeert ze in tweestrijd tussen haar 

idealen en de liefde. 
 

Sunset 

 
Boedapest, 1913. De twintigjarige Irisz Leiter komt aan vanuit Triëst, 
waar ze werd opgeleid als hoedenontwerpster. Meteen begeeft ze 
zich naar de legendarische hoedenwinkel die haar naam draagt en 
ooit eigendom was van haar ouders. Ze was nog een boreling toen hij 
door een allesverterende brand in de as werd gelegd en sindsdien 
gaat Irisz als wees door het leven. Als ze naar een baan solliciteert, 
wordt ze vriendelijk maar kordaat de deur gewezen door de nieuwe 
eigenaar. Maar daar laat ze het niet bij en als ze hoort dat ze een ou-
dere broer heeft – die bovendien een kwalijke reputatie geniet – gaat 
ze naar hem op zoek. Een en ander is het begin van een vertelling die als een sneeuwlawine 
almaar machtiger en onstuimiger wordt. Koortsachtig, alsof haar leven ervan afhangt, tracht 
Irisz de man op te sporen die haar enige band met het verleden vormt.  

 
Vice 

 

Het waargebeurde verhaal van Dick Cheney (Christian Bale), één van 

de belangrijkste Vicepresidenten in de geschiedenis van de Verenigde 

Staten. Van de makers van The Big Short. Vice vertelt het verhaal 

over hoe een bureaucratische insider uit Washington stilletjes de 

machtigste man ter wereld werd als vicepresident van George W. 

Bush (Sam Rockwell). Hij gaf het land en de wereld opnieuw vorm op 

een manier die vandaag de dag nog steeds 

gevoeld wordt. 

 

They shall not grow old 
 
They Shall Not Grow Old is de grensverleggende documentaire van 

Oscar®-winnaar Peter Jackson, naar aanleiding van de honderdjarige 

herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Met geavan-

ceerde technieken op het gebied van restauratie, kleur en 3D en oor-

spronkelijke beelden die zorgvuldig zijn geselecteerd uit honderden 

uren aan filmmateriaal uit het archief van het Imperial War Museum 

heeft Jackson een authentieke filmische belevenis gecreëerd. 
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Contactgegevens 

 
 
Hoofdbibliotheek 
 
Boomgaardstraat 10—9880 Aalter 
Tel. 09 374 60 71 
Fax 09 375 20 45 
E-mail bibliotheek@aalter.be  
Webcatalogus https://aalter.bibliotheek.be 
 
Maandag  : van 14 tot 19 uur 
Dinsdag  : van 14 tot 19 uur 
Woensdag   : van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur 
Donderdag  : van 14 tot 19 uur 
Vrijdag  : van 14 tot 19 uur 
Zaterdag  : van 9 tot 12 uur 
 

 
Uitleenposten 
 
Bellem 
 
Bellemdorpweg 5 
Tel. 09 374 10 72 
 
Maandag  : van 16 tot 18 uur 
Woensdag  : van 17 tot 19 uur 
 
Knesselare  
 
‘’t Boekengoed’ 
Veldstraat 53 
Tel. 09 325 78 90 
 
Maandag   : van 16 tot 19 uur 
Woensdag   : van 14 tot 17 uur 
Vrijdag  :  van 16 tot 19 uur 
Zaterdag  :  van 10 tot 12 uur   
 
Lotenhulle 
 
Lodorp 68 
Tel. 051 68 73 96 
 
Dinsdag   : van 17 tot 19 uur 
Donderdag  : van 16 tot 18 uur 
 

 
Let op! De bibliotheek Knesselare sluit van 16 tot en met 28 maart 2020 wegens de ver-
huizing naar het contactpunt Knesselare (De Plaats) 

 

 

 

Ruiselede 
 

‘Het Portaal’ 

Nieuwstraat 8 
8755 Ruiselede 
Tel. 051 68 81 25 
  
Maandag  : van 16 tot 18 uur 
Woensdag  : van 17 tot 19 uur 
Zaterdag  : van 10 tot 12 uur 
 

 

Sint-Maria-Aalter 
  

Oude Kantschoolstraat  7 
Tel. 09 236 39 74 
  

Dinsdag   : van 16 tot 18 uur 
Vrijdag  : van 17 tot 19 uur 
  
  

Ursel 
 
‘’t Boekenbos’ 
Eekloseweg 6A 
0473 64 81 30 
 
Dinsdag   :  van 16 tot 19 uur 


