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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 stenen hemel / N.K. Jemisin (JEMI) 
De gebroken aarde; 3 
De maan zal binnenkort terugkeren. Of dit het einde der tijden zal inluiden, of iets 
nog veel ergens, hangt af van twee vrouwen. Essun heeft de krachten van Alabaster 
Tienring geërfd. Daarmee hoopt ze haar dochter Nassun te vinden en een wereld te 
creëren waarin elk orogeen kind veilig kan opgroeien. Maar voor Nassun komt haar 
moeders beheersing van de obeliskpoort te laat. Ze heeft het kwaad in de wereld ge-
zien en heeft geaccepteerd wat haar moeder niet wil toegeven: dat corruptie soms 
niet kan worden genezen, alleen vernietigd. Dit is hoe de wereld eindigt... voor de 
laatste keer. 
 
De man in de rode mantel / Julian Barnes (BARN) 
Julian Barnes gidst ons in De man in de rode mantel door een van zijn lievelingstijd-
perken, de Belle Époque, in deze geestige, rijk geïllustreerde, onconventionele bio-
grafie van dokter Samuel Jean Pozzi (1846-1918). Dokter van de beau monde in Pa-
rijs, kunstliefhebber, anglofiel, vriend van Marcel Proust en vertaler van Charles Dar-
win: een buitengewoon veelzijdig man, een echte Europeaan en een voetnoot in de 
geschiedenis. Tot nu. Julian Barnes tilt Pozzi voor heel even uit de vergetelheid in dit 
wervelende portret van een ruimdenkende man en de bruisende tijd waarin hij leef-
de. 
 
De gelukkige / Nicholas Sparks (SPAR) 
Als marinier Logan Thibault tijdens een missie in Irak een foto vindt van een glimla-
chende jonge vrouw, stopt hij die in zijn zak om hem terug te kunnen geven aan de 
rechtmatige eigenaar. Terug in Colorado kan Logan de foto en de vrouw die erop 
staat  maar niet uit zijn hoofd zetten en hij besluit haar te gaan zoeken. Elizabeth, 
een kwetsbare maar sterke gescheiden moeder van een zoontje, is zonder twijfel de 
vrouw van zijn dromen, maar Logan zwijgt over het bestaan van de foto. Die beslis-
sing zal hij al snel betreuren, want als de waarheid aan het licht komt, zijn de gevolgen niet te 
overzien. 
 
Vuurlinie / Tom Clancy (CLAN) 
Tijdens de Balkanoorlog opereerde Dr. Cathy Ryan een Bosnisch meisje dat gewond 
was geraakt aan haar ogen. Aida Curic is inmiddels uitgegroeid tot een strijdvaardige 
jonge vrouw die leidinggeeft aan een controversieel vluchtelingennetwerk in de buurt 
van Sarajevo. Jack voelt zich ogenblikkelijk tot haar aangetrokken en raakt via Aida 
verwikkeld in een strijd tussen etnische groeperingen die elkaar al eeuwenlang naar 
het leven staan. Om Aida te redden moet hij een weg zien te vinden in een wereld 
van geheime diensten, special operators en lokale maffia. 
 
Geluk op schaal / David Machado (MACH) 
Daniel had altijd een plan. Zo'n 37 jaar verloopt alles volgens plan, maar dan komt er 
een economische crisis, raakt hij zijn baan kwijt en stort zijn leven als een kaartenhuis 
in elkaar. Als hij dan ook zijn huis en zijn vrouw en zijn kinderen hem dreigen te ont-
glippen, zet Daniel alles op alles om grip op zijn leven te houden. Aan zijn twee vrien-
den heeft hij niet zoveel. Daniel zal het dus vooral van zichzelf moeten hebben. Hoe 
hou je vast aan je geluksgevoel als je leven toch minder maakbaar is dan je dacht? 
 
De verloren vader / Diney Costeloe (COST) 
1921. In een Engels dorpje op het platteland worden acht bomen geplant als monu-
ment voor acht soldaten die nooit terugkwamen uit de oorlog. Enkele dagen later blijkt 
er midden in de nacht een negende boom in het monument geplant te zijn. Wie is de 
"onbekende soldaat' aan wie de boom is opgedragen? 2001. Het monument dreigt te 
worden gekapt voor een nieuwe wijk. Journaliste Rachel Elliott raakt gegrepen door 
het verhaal achter de negende boom en ze spant zich in om het mysterie op te lossen. 
Maar ze had nooit kunnen bedenken hoe persoonlijk dit verhaal zou blijken te zijn… 
 
Before / Anna Todd (TODD) 
After; 5 
Voordat Hardin Tessa ontmoette was hij totaal losgeslagen. Tijdens hun eerste mo-
menten samen realiseerde hij zich dat hij haar voor zichzelf moest zien te houden. Na-
dat ze een stel waren, was de wereld voor eeuwig veranderd. De dramatische relatie 
van Hardin en Tessa werd een wervelwind waar iedereen om hen heen in meegesleurd 
werd. Nu krijgen die anderen een stem: voor, tijdens en na de gebeurtenissen. 

https://www.bol.com/nl/p/jack-ryan-tom-clancy-vuurlinie/9200000115328216/?promo=pdp_818_recentbekeken-MCM-slot_D99_product_2_&bltgh=ij1AhqWSTvD46SKBSaRHZg.1_29_qdaEgP8XpmCYFmh77dBAdg.1.ProductImage
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Dochter van Arkan / Sofie Van Pottelsberghe (VANP) 
In de zomer van 1995 reist het Belgische meisje Sofie met haar moeder naar Belgra-
do om er Zeljiko Raznatovic te ontmoeten, beter bekend als de Servische krijgsheer 
Arkan. Het is de start van een onwaarschijnlijk dubbelleven van een tiener uit Aalter 
die wordt ondergedompeld in de complexe situatie van Joegoslavië in de jaren ne-
gentig. Sofie ontdekt er dat Arkan naast haar biologische vader ook een van de 
meest gevreesde oorlogsmisdadigers is die Europa na de Tweede Wereldoorlog heeft 
gekend. Vijf jaar na hun eerste ontmoeting wordt Arkan geëxecuteerd en verliest 
Sofie definitief haar vader.  
 
Courtney’s vuur / Wilbur Smith (SMIT) 
Vanaf hun geboorte zijn Theo en Connie Courtney onafscheidelijk, tot het noodlot 
toeslaat en hun ouders omkomen. Theo wordt geplaagd door schuldgevoel en zoekt 
zijn heil aan het front. Connie voelt zich door haar broer in de steek gelaten. Na een 
reeks nare ervaringen met mannen weet ze haar weg te vinden naar Frankrijk, waar 
ze doordringt tot de high society. Maar ook hier wordt ze het slachtoffer van een 
kwaadwillige man die haar leven ernstig in gevaar brengt. Kunnen Theo en Connie 
aan hun lot ontsnappen of zal vrijheid en verlossing voor eeuwig onbereikbaar blijven. 
 
De mooiste tijd van ons leven / Claire Lombardo (LOMB) 
Wanneer Marilyn Connolly en David Sorenson verliefd worden in de jaren zeventig, 
hebben ze nog geen idee van wat hun te wachten staat met de vier totaal verschil-
lende dochters die ze zullen krijgen. Nu, bijna veertig jaar later is Wendy, de oudste, 
al jong weduwe geworden. Violet, de streber, worstelt met het thuismoederschap 
waarvoor ze haar advocatencarrière heeft opgegeven. Liza, professor, neurotisch en 
net zwanger, zit in een relatiecrisis. En Grace de jongste, houdt de schijn over haar 
studie op. Allen moeten zien te leven met hun eigen sores, totdat een geheim tussen twee 
zussen het leven van alle gezinsleden volledig omgooit. 
 
Bloedprent / Joke De Meyer (DEME) 
In het Gentse natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen is in 1997 een filmstudent 
op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Twintig jaar later wordt opnieuw een lijk 
ontdekt op dezelfde plaats, terwijl daar filmopnames worden ingeblikt voor een fasci-
nerende thriller. Aan het Gentse speurdersteam Brian De Meyer en Karen Verleyen 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Heeft de mysterieuze scalpelkiller opnieuw on-
genadig toegeslagen? 
 
Tot de maan en terug / Karen Kingsbury (KING) 
"Lieve Jenna, zoals elk jaar heb ik je een brief geschreven. Voor het geval dat je van-
daag naar de herdenkingsdienst komt. Voor het geval dat jij mij net zo graag wilt 
vinden als ik jou…” Zo begint de brief die Ashley Baxter vindt. Hij is niet voor haar 
bedoeld maar door een knappe vreemdeling tussen het ijzerdraad van een hek ge-
stoken. 
Bij een herdenking ontmoette hij Jenna, die haar beide ouders was verloren. Nu, tien 
jaar later, hoopt Brady Jenna weer te vinden. Ashley wil Brady daar graag bij helpen. Maar 
kan haar gezin wel begrip opbrengen voor het feit dat ze opeens zoveel tijd besteedt aan een 
wildvreemde? verleden? 
 
De odyssee van Pedro en Luisao / Joris Tulkens (TULK) 
A.D. 1628. Een zwarte jonge vrouw biedt zich aan bij de grauwzusters van Hasselt. 
Haar naam is Morena. Ze komt uit Amsterdam, spreekt Latijn en heeft medische ken-
nis. 1492. De Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella verdrijven de joden uit 
Spanje en stellen de inquisitie in, het begin van een lange lijdensweg voor de familie 
Menassah. Tijdens hun vlucht naar Portugal wordt de vader aangevallen en ver-
moord. Voor hij sterft, draagt hij zijn zoon Simon op om voor het joodse volk een veilig thuis 
te vinden maar hij moet de droom van zijn vader opgeven. Op zijn oude dag vraagt Simon 
zijn zoon Luisão op zoek te gaan naar het kind dat hij in Afrika heeft verwekt. Is dat kind 
misschien de Morena die zich in het klooster van Hasselt heeft aangeboden? 
 
Een onmogelijke keuze / Clare Mackintosh (MACK) 
Pip en Max hebben een gelukkig huwelijk. Wanneer hun zoontje Dylan ongeneeslijk 
ziek wordt vechten ze voor zijn leven, maar ze komen uiteindelijk voor de moeilijkste 
beslissing van hun leven te staan. Pip wil de behandeling stoppen. Max wil deze 
voortzetten. Een onmogelijke keuze. Stel dat je het op dat moment niet eens wordt? 

https://www.bol.com/nl/p/dochter-van-arkan/9200000072673350/?promo=pdp_818_recentbekeken-MCM-slot_D99_product_4_&bltgh=h6RbTZM-cR1MbFNc2NFEyw.1_30_nrHwTzVjBjIFJs9YnjNK7w.3.ProductImage
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De zoon van de eeuw / Antonio Scurati (SCUR) 
M-trilogie; 1 
De jonge Mussolini is als een beest: hij voelt en ruikt de tijd die eraan komt, in het 
uitgeputte Italië van net na de Eerste Wereldoorlog. Afgezet als socialistisch leider, 
plaatst de onvermoeibare politieke agitator zich aan het hoofd van de onwettigen, de 
misdadigers, brandstichters en andere woeste dwazen. Met afschuw en fascinatie 
beschrijft Scurati hoe zijn opportunistische personage, hongerend naar macht en 
seks, zich van 1919 tot 1924 leugenachtig en instinctmatig van socialisme naar fas-
cisme beweegt. 
 
Bezette gebieden / Arnon Grunberg (GRUN) 
Otto Kadoke, de grensoverschrijdende psychiater uit Moedervlekken, is terug. Nadat 
het verhaal van zijn alternatieve therapie door een bekende auteur te boek is gesteld, 
raakt hij verstrikt in een web van halve waarheden, interpretaties en leugens dat hem 
zijn baan kost en zijn reputatie vernietigt. Maar niet alleen dat: zijn moeder is inmid-
dels weer vader geworden en de verzorgster van vader ontpopt zich tot een onver-
moeibare aanhangster van Christenen voor Israël. Op een dag, als alles verloren lijkt, 
staat een ver familielid voor de deur: in haar ziet Kadoke zijn kans om te ontsnappen. Ze 
voert hem en zijn vader naar de bezette gebieden, waar hij tegen zijn zin in als verlosser 
wordt onthaald. 
 
Parnassia / Josha Zwaan (ZWAA) 
Een indringende roman over de nasleep van onderduiken tijdens de Tweede Wereld-
oorlog en de schadelijke effecten van het leven met een geheim. Maar ook over een 
moeder-dochterrelatie en over het belang van het kennen van je wortels. 
 
Het bloed van de elfen / Andrzej Sapkowski (SAPK) 
De Witcher saga; 3 
Meer dan vijfhonderd jaar leven mensen, dwergen, gnomen, halflingen en elfen in 
vrede. Totdat het met de betrekkelijke rust opeens gedaan is. Maar te midden van 
alle beroering wordt er een kind geboren: Ciri. Tot grote vreugde van de heksers, die 
naar deze gebeurtenis hebben uitgezien. Zij is namelijk de Vlam, het kind van de pro-
fetie dat de wereld voorgoed zal veranderen, ten goede of ten kwade. Het is aan 
Geralt, de hekser van Rivia, om Ciri te beschermen en iemand te vinden die haar kan 
helpen zich haar bijzondere gaven eigen te maken en vooral, te beheersen. 
 
Een nieuw leven / Katie Fforde (FFOR) 
Caro Swanson weet niet zo goed wat ze met haar leven aan moet. Als ze een adver-
tentie ziet waarin een heer op leeftijd een assistente zoekt voor in zijn landhuis in de 
Schotse Hooglanden, twijfelt ze geen moment en schrijft ze een brief. Tot haar verba-
zing wordt ze meteen aangenomen en ze vertrekt naar het prachtige landgoed Glen 
Liddell. Ze voelt zich al snel helemaal thuis in haar nieuwe leven en als ze op een dag 
een klein meisje ontmoet dat snakt naar liefde en aandacht is ze helemaal verloren. 
Zeker als ze in de vader van het kind de man herkent die ze jaren geleden ontmoette op een 
Grieks eiland en die ze nooit heeft kunnen vergeten. 
 
Dit gaat over Sarah / Pauline Delabroy-Allard (ALLA) 
De verteller heeft een geordend, kalm leven. Ze werkt als lerares, heeft een dochter, 
vrienden, woont in Parijs. Haar dagen zijn hetzelfde, totdat ze op oudjaarsavond Sa-
rah ontmoet. Een vrouw die hard en snel praat, vioolspeelt, een mysterieuze schoon-
heid is. Een gepassioneerde vrouw van extremen, die alles uit het leven haalt. Wan-
neer de twee meer en meer tijd met elkaar doorbrengen, ontstaat er tussen hen al 
snel een hartstochtelijke, hevige, maar ook destructieve liefde, die haar ordelijke le-
ven totaal ontregelt en waardoor ze de controle langzaam maar zeker verliest. 
 
Sprong in de diepte / Bella Andre (ANDR) 
Seattle-Sullivans; 3 
Ian Sullivan is succesvol in alles wat hij onderneemt behalve in de liefde. Hij is vast-
besloten nooit meer zijn hart te veriezen. Tot hij de beeldschone Tatiana ontmoet, 
een van de gelief-ste sterren van Hollywood en aan mannen geen gebrek. Toch 
wacht ze al haar hele leven op de ware liefde. Maar zo vastbesloten als Tatiana is om 
Ians hart te veroveren, zo koppig is Ian om het af te sluiten. Zal Ian op tijd beseffen 
dat er ook voor hem maar één de ware is en zal hij dan de sprong durven wagen? 6 6 

https://www.bol.com/nl/p/een-nieuw-leven/9200000114704668/?promo=pdp_818_recentbekeken-MCM-slot_D99_product_2_&bltgh=o5caQgPmGWGjdYVs8GFPIg.1_32_mloXjG354a2bE4SUO8lGqg.1.ProductImage
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Eén minuut voor middernacht / David Baldacci (BALD) 
FBI-agent Atlee Pines leven veranderde voorgoed toen op jonge leeftijd haar twee-
lingzus Mercy werd ontvoerd en waarschijnlijk vermoord. Gedwongen om tijdelijk 
een stap terug te doen, keert Atlee terug naar Andersonville, Georgia, het dorp 
waar ze is opgegroeid. Maar vrijwel meteen na haar aankomst wordt het lichaam 
van een vermoorde vrouw gevonden, met een bruidssluier over haar gezicht gedra-
peerd. Al snel volgt een tweede slachtoffer. Ze komt er al snel achter dat in een 
kleine gemeenschap vol geheimen die mogelijk te maken hebben met Mercy's ver-
dwijning, het verleden soms beter met rust gelaten kan worden… 
 
Vrouwen zonder genade / Camilla Läckberg (LACK) 
Ingrid heeft haar veelbelovende carrière als journalist opgegeven toen haar man 
hoofdredacteur werd bij een grote krant. Nu heeft ze ontdekt dat hij vreemdgaat. 
Birgitta, een basisschoollerares, slaat doktersafspraken over omdat haar man haar 
mishandelt. De Russische Victoria ontmoette haar Zweedse man online en emigreer-
de, maar hij is niet zo zorgzaam als hij leek. Ingrid, Birgitta en Victoria zijn totaal 
verschillend, maar hebben één ding gemeen: ze zitten vast in een desastreus huwe-
lijk. Online spreken ze af ieder één echtgenoot te vermoorden, maar dat plan neemt een 
onverwachte wending… 
 
Antoinette / Robert Welagen (WELA) 
Een zondag in Boedapest. In het park voor een thermaalbad wacht een 42-jarige 
man op een vrouw. Om drie uur, op deze dag, onder deze bomen zal hij haar ont-
moeten. Maar Antoinette komt niet opdagen. In plaats van haar te bellen, bezoekt 
hij het thermaalbad: een plek van troost. In deze omgeving van warm water en ver-
traagde tijd blijven zijn gedachten uitgaan naar Antoinette en hun geschiedenis sa-
men. Wie is zij? Waarom is ze niet gekomen? 
 
Drakenvlucht / Salomon Corlyn (CORL) 
Eén verdwaalde Draak, twee behulpzame Elfen en een onbekende wereld vol ge-
vaar. De Draken leven afgezonderd, maar elke tien jaar trekken honderden Draken 
de wereld rond als overgangsritueel naar volwassenheid.  Er is één regel: vlieg hoog 
genoeg om ongezien te blijven. Helaas heeft de nieuwsgierigheid van één draak een 
bloedbad als uitkomst. Als Arthirdan en Eyowine een gewonde jonge Draak vinden, 
weten zij nog niet wat voor gevolgen dit heeft voor de oorlog die woedt tussen de 
Nachtelfen en de overige Elfvolkeren van Aquirion.  
 
Bloed spuwen naar de hematoloog / Herman Brusselmans (BRUS) 
Bloed spuwen naar de hematoloog is een psychologische roman, waarin de karakters 
tot in de diepste kern van hun ziel ontleed worden en wel op zo'n manier dat ze niet 
kunnen ontsnappen aan de intelligentie en de opmerkingsgave van de lezers. Het 
boek speelt zich af zowel op het platteland als in de stad, zowel op een boerenerf als 
in een ziekenhuis, zowel op het terrein van de autochtonen als op dat van een al-
lochtoon. 
 
Geestgrond / Sarah Moss (MOSS) 
Bij wijze van archeologisch experiment leven Silvie en haar ouders een zomer lang in 
een hut in Northumberland. Silvie's vader is een moeilijke en wispelturige man met 
een obsessie voor het leven in de IJzertijd. In haar dromen wordt Silvie achtervolgd 
door een veenmeisje dat duizenden jaren geleden in het moeras leefde en werd geof-
ferd door haar eigen familieleden. Naarmate de zomer verstrijkt en iedereen opgaat 
in de oude rituelen, nadert het experiment een angstaanjagende climax. 
 
De erfenis van de keizer / Brian Staveley (STAV) 
De eeuwenoude Csestriims zijn terug om hun zuivering van de mensheid af te maken. 
Legers marcheren richting de hoofdstad, Zuygers manifesteren zich aan alle kanten 
om de uitkomst van de oorlog te beïnvloeden en onvoorspelbare goden die er een 
eigen agenda op na houden betreden de aarde in mensengedaantes. Maar de keizer-
lijke familie die in het midden van dit alles staat  komt erachter dat zelfs als ze deze 
holocaust in hun wereld overleven, hun conflicterende toekomstvisies niet meer zijn 
te verzoenen. 
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Aantekeningen bij een moord / Peter Vermeersch (VERM) 
Op een ochtend ontvangt Peter Vermeersch een brief waarin hij wordt opgeroepen 
zitting te nemen in een volksjury bij een moordzaak. De verdachte lijkt een schuw 
dier, de plek, het Justitiepaleis te Brussel, is een overweldigende wereld van oude 
strafrechtelijke rituelen. Vermeersch wordt overspoeld door vragen. Wat doe je ie-
mand aan als je hem straft? Helpt het? Hoe voelt het slachtoffer te zijn, of nabestaan-
de? En kan er na de pijn, de wrok en de gerechtelijke afhandeling weer iets ontstaan 
dat op het gewone leven lijkt? 
 
Zolang er sterren aan de hemel staan / Kristin Harmel (HARM) 
Hope is de eigenaresse van een bakkerij op Cape Cod. Haar in Frankrijk geboren 
grootmoeder Rose lijdt aan alzheimer en vraagt haar in een zeldzaam moment van 
helderheid naar Parijs te gaan om uit te zoeken wat er in de Tweede Wereldoorlog 
met haar familie is gebeurd. Hope vertrekt naar Frankrijk en haar zoektocht leidt haar 
naar zowel een kerk, een synagoge als een moskee; naar een geschiedenis verborgen 
in de verschrikkingen van de Holocaust en naar een lang verloren liefde die haar ei-
gen geheimen met zich meedraagt. 
 
Het antwoord op misschien / Hendrik Winter (WINT) 
Adam is een laatbloeier. Hij woont bij zijn oma die dement begint te worden en hij 
werkt als taxichauffeur voor ernstig zieken. Eigenlijk zou hij graag de Chimborazo be-
klimmen, de hoogste vulkaan ter wereld, als je vanaf het centrum van de aarde re-
kent. Maar ja, geen tijd, geen geld... Er komt altijd wel wat tussen. Dan stapt Jessi 
zijn taxi in. Ze is jong, mooi en in het bezit van een flinke tumor in haar luchtpijp. Ze 
heeft misschien niet zoveel tijd meer om haar dromen waar te maken. Dat Jessi en 
Adam verliefd worden is zeker, een gezamenlijke toekomst is dat niet. Tijd voor Adam 
om in actie te komen. 
 
Het doel / Elle Kennedy (KENN) 
Sabrina James heeft haar plannen op een rijtje met goede cijfers afstuderen, toegela-
ten worden op een topuniversiteit voor een master rechten en dan werken bij een 
prestigieus advocatenkantoor. Om aan haar vreselijke thuissituatie te ontkomen zal ze 
alles op alles moeten zetten en daardoor heeft ze geen tijd voor een relatie. Op een 
avond uit ontmoet ze de knappe ijshockeyer John Tucker, die haar gelijk helemaal ziet 
zitten. Sabrina zwicht voor zijn charmes en besluit hem één kans te geven. Een beslis-
sing die haar hele leven voor altijd zal veranderen… 
 
Er was eens een rivier / Diane Setterfield (SETT) 
Op een stormachtige avond in het Victoriaanse Engeland vertellen de vaste klanten 
van Herberg De Swan elkaar verhalen om de tijd te doden wanneer de deur open-
zwaait en er een gewonde vreemdeling op de drempel staat. In zijn armen houdt hij 
het levenloze lichaam van een klein kind. Uren later beweegt het meisje; ze ademt 
diep in en keert terug naar de levenden. Een wonder? Tovenarij? Of kan de weten-
schap een verklaring bieden?  
 
De heer uit het zuiden / Kristen Heitzmann (HEIT)  
Het land van de gouden rivieren; 2 
Na vele hindernissen zijn Desi Brennan en Remy Montgomery eindelijk verloofd. Maar 
op Remy’s ranch gebeuren vreemde dingen. Het lijkt erop dat iemand het op hem ge-
munt heeft, zeker als Remy uiteindelijk zelf zwaargewond geraakt. Maar wie er ook 
achter zit hij of zij, heeft buiten Remy's weergaloze vrouw Desi gerekend. En als Remy 
niet in staat is om de ranch te beschermen, neemt Desi dit met liefde van hem over… 
niet wetend dat ze hiervoor een hoge prijs zal betalen.  
 
Doods geheim / Robert Bryndza (BRYN) 
Op een ijzig koude ochtend vindt een moeder het met bloed doordrenkte lichaam van 
haar dochter vastgevroren op de weg. Detective Erika Foster, net bekomen van haar 
vorige zaak, is vastbesloten om ook deze zaak te leiden. Tijdens het onderzoek stuit ze 
op diverse aanvallen op jonge vrouwen in een doorgaans rustige buitenwijk van Lon-
den. Net als Erika eindelijk een lijn begint te zien in de aanwijzingen, wordt ze ge-
dwongen haar eigen pijnlijke herinneringen weer op te halen. Erika moet zichzelf dwin-
gen om gefocust te blijven, diep te graven, en de moordenaar te vinden – voordat hij weer 
toeslaat. 
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Hou me vast zoals ik was / Gaby Rasters (RAST) 
De vrolijke Jasmijn staat midden in het leven, net als haar zes vriendinnen. Ze delen 
lief, leed en de grote vragen met elkaar. Geen van hen wil echt volwassen worden, 
maar als Jasmijn slecht nieuws krijgt, komt alles in een heel ander licht te staan: ze 
heeft borstkanker. Na een borstamputatie en chemo probeert Jasmijn het leven weer 
op te pakken. Maar net als ze zich veilig begint te wanen, vier jaar na de eerste dia-
gnose, ontploft er een bom in haar leven. Ze is opnieuw ziek en dit keer is er weinig 
reden tot optimisme. 
 
Dicht  bij jou / Karen Cleveland (CLEV) 
Een rare sensatie maakt zich van me meester: een gevoel dat ik de persoon die voor 
me staat niet ken, ook al betekent hij meer voor me dan wie ook. Je gaat de slaapka-
mer van je zoon binnen. Het is een rotzooi, zoals altijd. Je ruimt wat vieze borden op, 
pakt wat kleren van de grond en doet de kast open om ze terug te hangen. En dan zie 
je het. Iets dat je zo schokt dat het bijna niet echt bij je binnenkomt. Je realiseert je 
iets verschrikkelijks. Je eigen zoon is gevaarlijk. 
 
Donkergroen bijna zwart / Mareike Fallwickl (FALL)  
Raffael, zelfverzekerd en charismatisch en Moritz, gevoelig en loyaal. Sinds hun eerste 
ontmoeting als jonge kinderen zijn de jongens onafscheidelijk. Moritz en zijn moeder 
Marie zijn nieuw in het eenzame bergdorp en Marie zou blij moeten zijn met de vriend-
schap. Maar ze vertrouwt Raffael niet. Wanneer Johanna bij de twee vrienden op 
school komt ontstaat er een fatale driehoek, die de vriendschap onder druk zet tot hij 
met een knal uit elkaar spat. Zestien jaar later staat Raffael op een avond plotseling 
bij Moritz voor de deur. Nog één keer zal alles op het spel gezet worden. 
 
Niemand weet dat jij hier bent / Nicoletta Giampietro (GIAM) 
De twaalfjarige Lorenzo wordt door zijn moeder om veiligheidsredenen naar zijn groot-
vader en tante in het dan nog rustige Toscane gestuurd. Via school en zijn buurjongen 
Franco komt hij in aanraking met bewonderaars van Mussolini, de Duce. Maar zijn na-
ïeve enthousiasme houdt geen stand wanneer hij Daniele ontmoet. Daniele is joods. 
Wanneer de Duitsers de stad bezetten en de joden worden gedeporteerd kan Lorenzo 
niet langer toekijken maar brengt daarmee zichzelf en zijn familie in levensgevaar. 
 
Een ander leven / Julien Sandrel (SAND) 
De negenendertigjarige Romane woont en werkt in Parijs. Op een dag wordt ze door 
een familievriendin aangesproken met de vraag waarom ze in tranen uit een kliniek in 
Marseille kwam. Romane reageert vol ongeloof, ze is nog nooit in die Zuid-Franse stad 
geweest. De vrouw is echter zeker van haar zaak, al zegt ze wel dat Romane een ros-
sige pruik droeg. Romane kan het verhaal niet van zich afzetten. Wie is die vrouw in 
Marseille? Romane besluit om het mysterie te onderzoeken en op haar zoektocht naar 
de waarheid zal ze voor meer verrassingen komen te staan dan ze ooit had kunnen vermoe-
den. 
 
Nachtschaduw / Wendy Walker (WALK) 
Rosie en Laura, twee zussen die van elkaar verschillen als dag en nacht. De een heeft 
het perfecte gezinsleven, de ander probeert uit alle macht los te komen van een ge-
troebleerd verleden en bezoekt regelmatig haar psychiater. Wanneer Laura niet terug-
keert van een blind date, is Rosie gealarmeerd. Wanneer zij op zoek gaat naar haar 
zus, stuit zij op een reeks geheimen uit Laura's verleden die nu aan de oppervlakte ko-
men en die het ergste doen vrezen. 
 
Waar is mama? / Cathy Glass (GLAS) 
Dit is het persoonlijke en waargebeurde verhaal van Melody, die op achtjarige leeftijd 
wordt weggehaald bij haar alleenstaande drugsverslaafde moeder. Melody is kwaad dat 
ze niet thuis kan blijven wonen en in het pleeggezin van Cathy moet blijven. Amanda, 
Melody's moeder, is ook boos en haalt tijdens hun afspraken een paar keer flink uit 
naar Cathy. Iets wat Cathy al eerder heeft meegemaakt met andere ouders, dus dat 
baart haar niet direct zorgen. En wanneer Amanda een afspraak mist, wordt er aange-
nomen dat ze het gewoon vergeten is, maar niets is minder waar… 
 
Mijn naam is Selma / Selma Van de Perre (VAND)  
Ze was zeventien toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Tot dan toe had het feit dat Selma 
joods was geen grote rol in haar leven gespeeld, maar nu werd het ineens een kwestie van 
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leven en dood. Hoewel ze in 1942 werd opgeroepen om zich te melden voor een 
werkkamp, wist ze daar onderuit te komen. Ze sloot zich aan bij het verzet. Ver-
scheidene keren ontsnapte ze aan de nazi's, maar in juli 1944 werd ze verraden An-
ders dan haar zusje Clara en haar ouders overleefde ze de gruwelen van Kamp Ra-
vensbrück. Al die tijd wist niemand dat ze joods was en niemand kende haar echte 
naam.  
 
De riten van het water / Eva Garcia Saenz De Urturi (GARC) 
Inspecteur en profiler Unai Lopez de Ayala ‘Kraken’ krijgt het vreselijke nieuws dat zijn ex-
vriendin, Ana Belén Liaño, vermoord is aangetroffen. Ze was zwanger en is op een 
2600 jaar oude, rituele manier gedood. Kraken moet een moordenaar zien te stop-
pen die de Riten van het Water imiteert op historische plekken in Baskenland en 
Cantabrië en waarvan alle slachtoffers zwanger blijken te zijn. Commissaris Alba Díaz 
de Salvatierra is zwanger, maar haar stilzwijgen brengt haar in gevaar. Als Kraken 
de vader is, zoals wel wordt beweerd, zal ook Alba zich binnenkort bevinden op de 
lijst van vrouwen die bedreigd worden door de Riten van het Water… 
 
Christmas shopaholic / Sophie Kinsella (KINS) 
Becky Bloomwood is dol op kerst. Het gaat altijd hetzelfde: haar ouders verzorgen 
het diner en de buren komen langs in vreselijke kersttruien. Maar dit jaar lijkt alles 
anders, Becky's ouders verhuizen en vragen Becky het diner te organiseren. Haar zus 
Jess eist vegan kalkoen, haar man Luke vraagt alweer aftershave en Minnie wil een 
heel specifieke picknickmand en dan verschijnt er ook nog onverwacht een ex-
vriendje met zijn opdringerige nieuwe vriendin en hun motieven zijn verre van duide-
lijk. Wordt het een chaos of lukt het Becky er een fijne kerst van te maken?  
 
Het gewicht van de woorden / Pascal Mercier (MERC) 
De zestiger Simon Leyland heeft te horen gekregen dat hij nog maar kort te leven 
heeft. Hij verkoopt de uitgeverij in Triëst die hij na de dood van zijn vrouw ruim tien 
jaar heeft geleid en vertrekt naar Londen. Hij neemt de tijd om de brieven te herle-
zen die hij het afgelopen decennium aan zijn overleden vrouw heeft geschreven om 
te ontdekken wie hij geworden is. Dan krijgt Leyland een bericht dat alles verandert. 
Zijn medische dossier is verwisseld met dat van een andere man. Maar wat gaat hij 
daarmee doen, nu hij en zijn omgeving zich hebben neergelegd bij zijn dood en af-
scheid hebben genomen? 
 
Het duistere meer / Sarah Bailey (BAIL) 
In het meer bij het Australisch stadje Smithson wordt het lichaam van de beeldscho-
ne Rosalind Ryan gevonden. De jonge vrouw is vermoord en op de plaats delict drij-
ven rode rozen. Rechercheur Gemma Woodstock van de plaatselijke politie doet er 
alles aan om op de zaak gezet te worden. Naarmate het onderzoek dieper graaft in 
het verleden van Rosalind, dreigen er meer geheimen aan het licht te komen, gehei-
men die beter verborgen hadden kunnen blijven. 
 
Een verloren vriendin / Raffaella Romagnolo (ROMA)  
De twee vriendinnen Giulia en Anita, geboren op dezelfde dag, groeien samen op in 
een Italiaans boerendorpje. En dan besluit Giulia de heuvels van Piëmont te verlaten, 
alleen en zonder geld, zonder afscheid te nemen. Ze vertrekt naar New York om een 
nieuw leven op te bouwen. Anita blijft achter in Italië en wordt in het verwoeste Eu-
ropa geconfronteerd met de waanzin van de oorlog en het fascisme. Bijna vijftig jaar 
later besluit Giulia terug te keren naar haar geboortedorp. Hoe zou het leven van de 
mensen van wie ze hield verlopen zijn?  
 
Onzichtbare inkt / Patrick Modiano (MODI) 
Parijs in de jaren zestig. Jean Eyben, net twintig, werkt op proef bij een detectivebu-
reau en krijgt de opdracht een jonge vrouw op te sporen. Haar dossier bevat voorna-
melijk witte plekken: er is maar weinig over haar bekend. Het verbaast dan ook nie-
mand dat het hem niet lukt haar te vinden. Veel later, als hij al jaren schrijver is, 
herinnert de man zich zijn speurtocht van weleer en gaat hij opnieuw op zoek naar 
de vrouw, een queeste die hem via de parken, cafés en bioscopen van Parijs naar 
Rome voert. De kleur die in zijn herinnering terugkeert: blauw. Het verblekende 
blauw van de dossiermap waarin haar gegevens werden bewaard. Wie is zij, de vrouw die hij 
zoekt? 
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We moeten dapper zijn / Frances Liardet (LIAR) 
December 1940. Duitse bommen vallen op Southampton en de bewoners vluchten 
naar de omliggende dorpen. In Upton vindt de pasgetrouwde Ellen Parr een meis-
je, slapend achter in een bus. De kleine Pamela is, zo lijkt het, moederziel alleen. 
Ellen heeft altijd gedacht dat ze geen kinderen wil, maar terwijl de oorlog voort-
woedt, wordt de band tussen Ellen en Pamela steeds sterker. Maar als de gevech-
ten ophouden begint het besef te dagen dat het nooit de bedoeling was dat Pame-
la bij haar zou blijven... 
 
De laatste trein naar de vrijheid / Meg Waite Clayton (CLAY) 
Wenen, eind jaren dertig. De vijftienjarige Stephan en zijn beste vriendin Zofie-
Helene hebben een zorgeloze jeugd, maar hun leven staat op het punt om te 
slaan. Als Hitler de macht grijpt, slaat het noodlot toe. De Nederlandse verzetsstrij-
der Truus Wijsmuller-Meijer zet haar leven op het spel om Joodse kinderen naar 
veiliger gebied te smokkelen terwijl landen hun grenzen sluiten. In een race tegen 
de klok begeleidt ze Stephan, Zofie-Helene en uiteindelijk duizenden anderen kin-
deren op een levensgevaarlijke tocht naar een  onzekere toekomst. Kan ze de kin-
deren en zichzelf in veiligheid brengen?  
 
De jaagster / Kate Quinn (QUIN) 
Het is 1946. De Britse oorlogscorrespondent Ian Graham is erop gebrand de vrouw 
te pakken te krijgen die bekendstaat als die Jägerin, de jaagster. De vrouw heeft 
gruwelijke misdaden gepleegd, maar daarnaast wordt Ian gedreven door een heel 
persoonlijke reden. Ondertussen maakt de zeventienjarige Jordan in Amerika kennis 
met de nieuwe verloofde van haar vader, een vrouw met een licht Duits accent en 
een verleden waarover ze niet wil praten... 
 
Het pad naar de zee / Liz Fenwick (FENW) 
Het schitterende, imposante huis dat boven op een klif in Cornwall staat, betekent 
voor elk van de drie vrouwen van de familie Trewin iets anders. Maar wanneer de 
drie generaties vrouwen bij elkaar komen in het oude familiehuis, kan het tragische 
verleden niet langer verborgen blijven en beleven ze een zomer die hun leven voor-
goed zal veranderen. 
 
Bloembad van zee / Isabel Allende (ALLE) 
Aan het einde van de Spaanse burgeroorlog proberen honderdduizenden mensen 
te ontkomen naar Frankrijk. Onder hen zijn Roser, een zwangere jonge weduwe en 
Victor, legerarts en de broer van haar overleden geliefde. Om te kunnen overleven 
moeten ze met elkaar trouwen, een huwelijk dat ze geen van beiden willen. Als on-
waarschijnlijke partners omarmen Roser en Victor hun ballingschap in Chili terwijl in 
Europa de Tweede Wereldoorlog woedt. En dan gebeurt in 1973 het onvoorstelba-
re: in Chili breekt een burgeroorlog uit en de democratie wordt een dictatuur. We-
derom zijn ze getuige van de strijd tussen vrijheid en repressie en moeten Roser en Victor 
ontdekken dat thuis misschien dichterbij was dan ze de hele tijd dachten.  
 
Een dichtbij verleden / Kristin Harmel  (HARM) 
Champagne, 1940. Inès en Michel genieten van hun wittebroodsweken in hun kas-
teel Maison Chauveau, als de Duitsers Frankrijk binnenvallen. Naarmate de bezet-
ting voortduurt nemen ook de geruchten over het lot van de Joden toe en de Jood-
se Céline, een van Michels ondergeschikten, neemt een drastische beslissing om 
haar toekomst veilig te stellen. Als Inès vervolgens in contact komt met een nazi-
collaborateur, brengen de twee vrouwen onbewust niet alleen het leven van hun 
geliefden in gevaar, maar zetten ze ook de toekomst van hun geliefde champagne-
huis op het spel.  
 
Universalis / Marco Malvaldi (MALV) 
1493. Onder het bewind van Ludovico de Moor beleeft het machtige Milaan een 
renaissance. Koning Karel VIII van Frankrijk stuurt twee ambassadeurs naar Milaan 
om Leonardo een geheime opdracht te overhandigen. Op de binnenplaats van Cas-
tello Sforzesco werd het lichaam van een man aangetroffen. Hoewel er geen spo-
ren van geweld te zien zijn is de man duidelijk vermoord. Leonardo krijgt de op-
dracht om het raadsel op te lossen, maar kan niet vermoeden welke levensgevaar-
lijke wending zijn zoektocht zal nemen. 
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Zonder de top te bereiken / Paolo Cognetti  (COGN) 
Zonder de top te bereiken, dat is geschreven in de traditie van de grote reisliteratuur en 
vertelt over Dolpa, een afgelegen gebied in de Himalaya. Het is een boek over hoe een 
man tot inzichten komt op vijfduizend meter hoogte door één voet voor de andere te 
zetten. Hij reist door een land dat onaangetast is door de moderne tijd, vergezeld door 
een ezel en Peter Matthiessens reisklassieker De sneeuwluipaard. Maar Zonder de top te 
bereiken is meer dan een reisverslag: het is een eerlijke vertelling over iemand die pro-
beert zijn grenzen te vinden, die vele oude zekerheden ziet vervagen en die de pracht 
ontdekt in kleine zaken, zoals een onverwachte ontmoeting met een Tibetaanse hond. De hoofd-
persoon zoekt balans in zijn leven en vindt die in de schoonheid van de natuur. 
 
Liefde komt uit de hemel / Susan Meissner (MEIS) 
New York, 1911. Clara verpleegt immigranten in het ziekenhuis op Ellis Island en rouwt 
om haar geliefde, die om het leven kwam bij de brand in de Triangle Shirtwaist fabriek. 
Wanneer ze een bijzondere sjaal bewaart voor een patiënt die in quarantaine gaat, ont-
dekt Clara per ongeluk dat zijn onlangs overleden vrouw niet was wie hij dacht. Septem-
ber 2011. Taryn ziet in een tijdschrift onverwachts een foto van zichzelf die haar terug-
brengt naar 9/11, de dag dat ze haar man verloor en waarover ze nog steeds niet kan 
praten. Op de foto heeft ze de felgekleurde sjaal in haar handen waarnaar ze later ja-
renlang heeft gezocht. Taryns tienjarige dochter Kendal begint vragen te stellen over de 
dag waarop haar vader overleed, en ook de man die haar destijds in veiligheid bracht neemt con-
tact met haar op. Is Taryn klaar om het verleden onder ogen te komen en voorzichtig te gaan 
uitzien naar een nieuwe toekomst? 
 
De meisjes van Ravensbrück / Anna Ellory (ELLO) 
Berlijn, 1989. Terwijl de Muur tussen Oost en West-Duitsland valt, zorgt Miriam Winter 
voor haar stervende vader Henyk. Wanneer Miriam een kamptatoeage onder zijn horlo-
gebandje ontdekt, begint haar zoektocht naar Henryks geheime verleden. Verstopt ach-
ter in een kledingkast vindt Miriam in een tas een gevangenisuniform uit het Ravenbrück-
vrouwenkamp. In de zoom van de jurk blijken geheime brieven aan haar vader te zitten, 
die daar al jaren onontdekt zijn gebleven. Het zijn indringende brieven van een jonge 
vrouw. Al snel beseft Miriam dat deze vrouw, Frieda, de verloren liefde van haar vader is. 
Via Frieda’s hartbrekende verhalen over ontbering, opoffering en uithoudingsvermogen, legt Miri-
am de puzzelstukjes bijeen van een liefdesverhaal dat al bijna vijftig jaar in haar vaders hart ver-
borgen ligt. 
 
Vrijheid / Imogen Kealy (KEAL) 
Frankrijk, 1943. Nancy Wake is een van de beste verzetsstrijders die door de Britten 
achter de frontlinies is gedropt. Sinds ze als journaliste eind jaren 30 voor het eerst ver-
slag deed van die kleine Duitse man met zijn opruiende speeches, was ze zich bewust 
van het gevaar dat deze Hitler vormde voor haar geliefde Frankrijk. Toen de oorlog be-
gon, vluchtte ze in eerste instantie naar Engeland, maar keerde na een training als spi-
on al snel terug om de Duitsers zo veel mogelijk een hak te zetten. Maar nu zit de Ges-
tapo haar op de hielen en moet ze alles op alles zetten om hen uit handen te blijven… 

 
De stilte van de eenzaamheid / Sandra Berg (BERG) 
Paula heeft zichzelf aangeleerd haar verdriet te verbergen en niet lastig te zijn. Een erfe-
nis uit haar jeugd met zwaarwegende gevolgen. Tussen haar en haar dochter is een die-
pe kloof ontstaan en haar huwelijk dreigt stuk te lopen. Alles verandert als Paula opeens 
een bericht ontvangt over haar oma, die dertig jaar geleden op 78-jarige leeftijd, spoor-
loos verdween uit het reumaziekenhuis in Heinola. Ongewild wordt ze een zoektocht 
naar het verleden ingetrokken en uiteindelijk moet ze ook haar eigen masker laten vallen.  
 
1794 / Niklas Natt Och Dag (NATT) 
Een moeder rouwt om haar dochter die tijdens haar huwelijksnacht is vermoord. Als nie-
mand dit sterfgeval wil onderzoeken klopt ze aan bij de enige persoon die nog over is; 
een eenarmige tuchtwacht die rouwt om zijn dode vriend. In Danvikens hospitaal, aan 
de rand van Stockholm, wordt een jonge edelman gekweld door de walgelijke misdaad 
die hij heeft gepleegd. 
 
Transport XX. Bestemming Auschwitz / Mark De Geest (DEGE) 
19 april 1943. Vanuit kazerne Dossin in Mechelen vertrekt een trein met bestemming 
Auschwitz. Aan boord bevinden zich 1.631 Joodse mannen, vrouwen en kinderen. Ver-
derop staan drie jongemannen klaar om zoveel mogelijk gevangenen te bevrijden.   
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Vuur uit de hemel / Robert Jorden (JORD) 
Het Rad des Tijds; 5    
Het Einde van de Eeuw nadert met rasse schreden, de winden der verandering doen 
hun werk, tot groot verdriet van velen. Rhand Altor, die onder enorme druk staat, leidt 
een wankel verbond tegen de Schaduw, terwijl de Duistere het web weeft waarin hij 
de mensheid aan zich wil onderwerpen. Daar komt nog bij dat de winter is aangebro-
ken, maar vreemd genoeg blijft de hitte en heersen droogte en hongersnood. Velen 
willen Rhand aan hun zijde. Wie zal slagen? Wie niet? Wat ook de uitkomst zal zijn, de 
prijs zal hoog zijn... 
 
Huis van Aarde & Bloed / Sarah J. Maas (MAAS) 
Cresent City-serie; 1 
Crescent City is een bruisende, moderne stad waar mensen en magische wezens op 
gespannen voet met elkaar samenleven. Bryce Quinlan,half mens, half Fae geniet sa-
men met haar vrienden volop van alles wat Crescent City te bieden heeft. Maar als de 
stad wordt getroffen door een wrede moord, komt er abrupt een einde aan haar zorge-
loze leven. Bryce krijgt de opdracht de dader te ontmaskeren, samen met de beruchte 
huurmoordenaar Hunt Athalar. Maar hun verwoede poging het mysterie op te lossen, 
zet meer in beweging dan ze lief is.  
 
Huis vol leugens / Nicci French (FREN) 
De vijfenveertigjarige Neve leidt een ogenschijnlijk gelukkig leven met haar echtge-
noot en drie kinderen. Maar schijn bedriegt, want ze heeft een affaire met een ge-
trouwde man. Op een dag krijgt Neve een berichtje dat ze naar het appartement moet 
komen en ze treft daar haar minnaar dood aan; zijn schedel is ingeslagen. In paniek 
begaat ze een grote fout: ze maakt de plaats delict schoon, zodat het lijkt alsof ze er 
nooit geweest is. Maar daarna heeft ze geen keus: ze moet blijven liegen. Tegen haar 
gezin, haar collega's en haar vrienden. En dan blijkt dat iedereen wel iets te verber-
gen heeft… 
 
De appelboom / Christian Berkel (BERK) 
Berlijn 1932. Sala en Otto zijn tieners als ze verliefd worden. In 1938 ontvlucht Sala 
haar geboorteland en kan ze terecht bij haar tante in Parijs, totdat de Duitsers binnen-
vallen. Terwijl Otto het leger in moet om mee te vechten, mislukt Sala's poging om 
Frankrijk te verlaten en wordt ze gevangengezet in Gurs. Vlak voor het einde van de 
oorlog wordt Otto door de Russen gevangengenomen. Pas in 1950 keert hij huis-
waarts, naar een verwoest Berlijn. Sala vertrekt na de oorlog naar Buenos Aires, in de 
hoop daar een nieuw leven op te bouwen. Lange tijd zien de twee elkaar niet, maar als Sala 
Otto's naam in het telefoonboek vindt, weet ze dat ze hem nooit vergeten is… 
 
De erfenis van het weesmeisje / Anne Jacobs (JACO) 
Augsburg, 1920. De oorlog is voorbij en de familie is optimistisch over de toekomst. 
Paul Melzer is terug uit Rusland en probeert de lakenfabriek in zijn oude glorie te her-
stellen. Zijn vrouw Marie vervult, tot ongenoegen van Paul en haar schoonmoeder Ali-
ce, een langgekoesterde droom: ze opent haar eigen modestudio. Marie is dolgeluk-
kig, maar thuis leidt haar nieuwe project tot eindeloze ruzies met Paul. Hun huwelijk 
wordt flink op de proef gesteld en Marie moet vechten voor wie ze is. En dan wordt er een 
bijzondere collectie schilderijen gevonden die alles verandert… 
 
De kindertrein / Viola Ardone (ARDO) 
Het is 1946 als de zevenjarige Amerigo zijn arme buurt in Napels moet verlaten en door 
zijn moeder op een trein wordt gezet. Samen met duizenden andere kinderen uit het 
zuiden van Italië zal hij het hele land doorkruisen om een paar maanden in een gezin in 
het noorden door te brengen. Amerigo weet niet wat hem te wachten staat, maar een-
maal daar wordt hij vertroeteld en krijgt hij het grootste cadeau dat hij in zijn leven zal 
krijgen: een viool. Met de verbazing en de eigenzinnigheid van een intelligent kind van zeven 
laat Amerigo ons zien hoe ingrijpende gebeurtenissen het leven beïnvloeden. 
 
Kintu / Jennifer Nansubuga Makumbi  MAKU 
Kintu vertelt over het leven van de machtige stamhouder Kintu Kidda die in 1750 op 
reis gaat  om trouw te zweren aan de nieuwe koning. Het noodlot slaat toe als hij zijn 
ongehoorzame stiefzoon een te harde klap verkoopt, waarna de zoon overlijdt. Wan-
neer de biologische vader hierachter komt, ontketent hij een vloek die Kintu’s clan nog 
generaties lang zal blijven achtervolgen.    



Informatief 

DNA. Hoe de menselijke genetica ook jouw leven zal veranderen / Lieven Scheire  
                                                                                                               Biologie Erfelijkheid 
Het onzichtbare leven / Markus Egert                                                Biologie Microbiologie                                                                   
Digitale etiquette / Brigitte Balfoort                                                  Internet Sociale Media 

Een dag uit het leven van Thomas De Gendt / Kasper Hermans    Wielersporten Wielrenners 
Logica Tests: stel je logisch denkvermogen op de proef met meer dan 200 denkpuzzels en 
raadsels / Mensa                                                                               Spel Puzzels-Quizzen  

Het transgenderboek / Guy T’sjoen; Joz Motmans     Sociale groepen Holebi’s-Transgenders   
Moeder waarom doden wij? Kijken in het hoofd van moordenaars / José Masschelin   
                                                                                                Misdaad-Geweld Moord 
Waarom muren niet werken. Samenwerken in tijden van populisme / Peter Van Kemseke                       
               Overheid Internationale Instellingen  
Europa in woelig water / Hendrik Vos; Rob Heirbaut                        Overheid Europese Unie 
Hoera! De democratie is niet perfect / Joël De Ceulenaer                              Politiek Politiek  
Geen blad voor de mond / Jean-Marie Dedecker                 Politiek in België Politieke visies  
Op weg naar je droombaan / Pieter De Jo                                   Werken Loopbaanplanning  

Verlos ons. Verhalen van een vroedvrouw / Uwe Porters                  Zwangerschap Bevallen  
Vurig sensitief opvoeden. Handvatten voor gevoelige kinderen met een sterke wil / Erika Ver-
hoeven                                                                Opgroeien-Opvoeden Emoties-Relaties   
EHBK: voor iedereen met kinderen van 0 tot 8 jaar / Sofie Vanderoost  
                                                                                                Gezondheid  Gezondheid 

Greta Thunberg. Niemand is te klein om het verschil te maken / Nico Groen         
                             Natuur-Milieu Milieuproblemen 
Hippe huisplanten / Lauren Camilleri                           Sierplanten-Bloemen Kamerplanten 
Katten zoals ze echt zijn / Chris Dusauchoit                                                   Katten Katten  

Pelgrim op sneakers / Johan Swinnen                                            Ziekten-Kwalen Kanker 
De cyclus strategie / Maisie Hill                       Ziekten-Kwalen Menopauze-Vrouwenkwalen  
Kop op. Leven met migraine / Evy Gruyaert                        Ziekten-kwalen Migraine-Pijnen 
Tussen hoop en hersenletsel / Stijn Geerinck       Ziekten-Kwalen Neurologische stoornissen  
Slapeloos. Wanneer de nacht eindeloos lijkt / Annick Ruyts                                           
            Ziekten-Kwalen Slaapstoornissen 
Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren / Lut Celie  
                                                                                      Psychotherapie Psychotherapie 
Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk / Wilfried Van Craen                                                              
                                                                         Psychotherapie Gedragstherapieën 
Homo energeticus / Peter Aelbrecht           Alternatieve geneeswijzen Voedingstherapieën 
Je kunt je leven helen / Louise Hay          Alternatieve geneeswijzen Zelfhelend vermogen  
Je brein aan de pil / Sarah Hill                                       Seksualiteit Voorbehoedsmiddelen 
Silence, please! / Cath  Luyten                                           Persoonlijkheid Zelfontplooiing 
Het 50+ brein. Ouder wordende hersenen in de heersende maatschappij / Margriet Sitskoorn  
                                                                                                                  Denken Hersenen  
IQ-tests: stel je brein op de proef met 200 hersenkrakers, rekenpuzzels en raadsels / Mensa                                     
                Denken Intelligentie  
Wat moet ik met mijn relatie? Antwoorden op de meest gestelde vragen aan relatiethera-
peut / Kries Van Damme                                                     Partnerrelaties Partnerrelaties                                                                                  
De kleine Trouwen voor dummies / Marcy Blum  
                                                              Trouwen-Samenwonen Trouwen Samenwonen 
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   SAMENLEVING 

  VRIJE TIJD 

              MENS 

      WETENSCHAP EN TECHNIEK 
 

    

    

      OPVOEDING EN ONDERWIJS 

  NATUUR 

https://aalter.bibliotheek.be/catalogus?author=Mensa


Informatief 

                                               KUNST 
 

                             LEVENSVISIES 

                 GESCHIEDENIS 

Hardcore history / Dan Carlin                                                  Geschiedenis Geschiedenis  
De mens. Een kleine geschiedenis van onze allergrootste fuck-ups / Tom Phillips  
                                                                                           Geschiedenis Geschiedenis 
De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens / Rutger Bregman      
                   Thema’s Thema’s 
Vandaag is morgen gisteren. Pakkende herinneringen / Mark Eyskens                               
           Geschiedenis van België Biografieën-Memoires 
De kruisvaarders. De strijd om het Heilige Land / Dan Jones     Middeleeuwen Kruistochten   
Kinderen van het verzet / Piet Poncquet                          Wereldoorlog II Bezetting-Verzet  
27/01/1945 Auschwitz bevrijd / Frédéric Crahay  Wereldoorlog II Kampen-Jodenvervolging 
Het verhaal van de familie Bloch / Tina De Gendt; Karel Van Keymeulen                                       
              Wereldoorlog II Kampen-Jodenvervolging  

Nieuwe leestekenwijzer / Peter Van Der Horst.                                    Nederlands Spelling  
Wie zei dat? 500 historische oneliners / Paul Claes                     Spreken-Schrijven Citaten                                                                                         
 
 
 
De kunstmeisjes / Miriam Kooiman; Nathalie Maciesza                            Kunst Kunst kijken 
Hout architectuur. Moderne en duurzame gebouwen / David Andreu  Ontwerpen Materialen 
I love 80’s music. In gesprek met de popsterren van de jaren 80 / Godfried Nevels                                
                  Populaire muziek Pop-Rock 
Bowie’s boekenkast / John O’Connell                                           Zangers-Groepen Bowie 
Michael Jackson. De complete geïllustreerde biografie / Chris Roberts                                
             Zangers Groepen Jackson 
Bart Peeters & De ideale mannen  / Bart Peeters                        Zangers-Groepen Peeters  
Queen: music legends / Mark Van der Linden                              Zangers-Groepen Queen  

De lijst / Servaas Bingé                                                                              Diëten Diëten  
Bake off Vlaanderen. Altijd feest! / Ilse D’Hooge                         Kookboeken Brood-Gebak 
Het borrelhapjes bakboek / Laura Kieft                                   Kookboeken  Hapjes-Snacks 
Vandaag vegan! / Miki Duerinck                     Veganistische keuken Veganistische keuken 
Infused water. 50 verrassende waterdrankjes / Georgina Davies                                               
             Dranken-Rookwaren Dranken 
De lessen van Ubuntu. De Afrikaanse filosofie voor een gelukkig leven / Mungi Ngomane 
                                                                                                                  Uiterlijk Lifestyle 
Straffe verhalen van de makelaar / Joyce Mesdag                      Huren Kopen Huren-Kopen  
Meubels maken van gerecycleerd hout / Mark Griffiths                     Doe-het-zelf Meubelen  
                                                          
 
 
Over normaliteit en andere afwijkingen / Paul Verhaeghe                         Filosofie Filosofie 
In naam van de vader. Misbruik in de kerk / Rik Devillé   
                       Christendom Rooms-Katholieke kerk 

Mooiste boottochten: 60 onvergetelijke reizen over water                             Wereld Wereld  
Mytische autotochten in de wereld. Verken de meest indrukwekkende roadtrips op de planeet      
                          Wereld Wereld 
Fuerteventura / Hans Wilm Schütte                    Canarische Eilanden Canarische Eilanden 
Lannoo’s motorboek Europa. De spectaculairste motorroutes in Europa          Europa Europa 
Logeren bij Belgen in Frankrijk / Pete Jacobs; Erwin De Decker    Frankrijk Campings-Hotels 
Noord-Macedonië / Peter Leistra  (Wat & Hoe)           Noord-Macedonië  Noord-Macedonië  
Ontdek Slovenië & Istrië / Daniela Schetar  (ANWB ontdek)                      Slovenië Slovenië 
Madrid / Eline Dabekaussen                    Spanje Madrid  
Wandelen in Praag / Albert Gielen                                                              Tsjechië Praag 
New York / Stephen Keeling  (Capitool reisgidsen)                   Verenigde Staten New York 15 

                               DAGELIJKS LEVEN 

                                                 TAAL 

                      LANDEN  



 
40 Olifanten (deel 1 en 2) 

Scenario: Kid Toussaint 
Tekeningen: Virginie Augustin 
 
Londen, 1920. Ze zijn met veertig. Dievegges, moordenaressen, 
kidnapsters, overvalsters, hoerenmadammen... Ze komen uit ver-
schillende geledingen van de maatschappij, ze maken van de mis-
daad hun zaak en ze verenigen zich voor meer efficiëntie. 
Wanneer Florrie ‘Feeënvingers’, een jonge zakkenrolster met ta-
lent, erbij komt, blijkt de organisatie fragiel te zijn en de samen-
hang dreigt uiteen te vallen. Maar het is een slecht moment voor 
een interne strijd, want de ‘Olifanten’ moeten een alsmaar doeltref-
fender politiemacht en een rivaliserende, opnieuw samengestelde 
gangsterbende van mannen die vastberaden zijn hun grondgebied 
weer in te pikken, het hoofd bieden. 

De vrouwelijke Peaky Blinders, gebaseerd op historische personages in het misdaadmilieu van 
South London in het jaar 1920. Door de tekenares van Alim de leerlooier en Had meneer nog 
iets gewenst? 
 
Ar-Men (deel 1) 

Scenario en tekeningen: Emmanuel Lepage 
 
In de verte, bij het eiland Sein, duikt Ar-Men op uit de golven. Het is 
de meest zichtbare en minst toegankelijke vuurtoren in Bretagne, 
eigenlijk van de wereld. Het heeft de bijnaam ‘Hel der hellen’. Ger-
main is een van de bewakers. Hij vond zijn plekje daar en nam zijn 
eenzaamheid en wonden mee. De deur van de vuurtoren wijkt onder 
de slagen van de woede van de zee, het water neemt de pleisterlaag 
van de trap weg. Onder het pleister, ontdekt Germain, met stomheid 
geslagen, woorden... zinnen... een verhaal... een schat. Het verhaal 
van Moïzez. Een 'gelukje van de zee' gevonden tussen het puin van 
een stukgeslagen boot.  
 
Berezina (deel 1,2,3 van 3) 

Scenario: Fréderic Richaud, naar de roman van Patrick Rambaud 
Tekeningen: Ivan Gil 
 
September 1812. Napoleon en zijn Grande Armée vallen Moskou 
binnen zonder de minste tegenstand. Niet zonder reden: de stad is 
leeg. Waar zijn de bewoners? En de levensmiddelen? Diezelfde 
avond nog brandt de Chinese wijk. De vlammen verspreiden zich 
snel over de huizen van dennenhout. Er valt niets tegen te begin-
nen: de brandweerpompen zijn verdwenen.  
Het is een valstrik! 
Frédéric Richaud en Ivan Gil maakten een meesterlijke bewerking 
van de roman van Patrick Rambaud die hem, wat toen uniek was, 
de Grand Prix du roman de l'Académie française en de Prix Goncourt 
opleverde. 
 
 

De ballade van Magdalena (deel 1 en 2 van 2) 
Scenario en tekeningen: Christophe Dubois 
  
Op haar weg op het spoor van haar verdwenen vader ontmoet Lé-
onie De Sars midden in de Indische Oceaan kapitein Lukian Bruckner 
en zijn nichtje Magdalena. Alles in haar schreeuwt haar toe zo snel 
mogelijk weg te lopen van de grote mensenhater die even meedo-
genloos is als de oceaan. Alleen is dit afschuwelijk figuur de laatste 
man die haar vader levend heeft gezien. Léonie heeft dus geen an-
dere keuze dan samen te werken met Lukian, zijn stomme nicht en 
de geheimen die ze delen. 
Start van een spannend, avontuurlijk tweeluik, geschilderd door 
Christophe Dubois. 

 Strips 
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Strips 
Caravaggio  (deel 1 en 2 van 2) 

Scenario en tekeningen: Milo Manara 
  

Herfst 1592. Michelangelo Merisi da Caravaggio, beter bekend on-
der zijn artiestennaam Caravaggio, arriveert in Rome met doeken 
en penselen onder de arm. Zijn inspiratie zoekt hij in de ziel van 
de eeuwige stad, die soms neigt naar grandeur, dan weer ten on-
der dreigt te gaan aan zedelijk verval. En uiteraard zijn er de be-
langrijke historische figuren met wie Michelangelo in contact 
komt. De schilder wordt snel bewonderd om zijn talent, maar de 
artistieke vrijheid die hij zichzelf soms permitteert, met name als 
het gaat om religieuze thema’s, levert hem ook felle kritiek op. 
Voor De dood van Maria gebruikte hij bijvoorbeeld een hoertje als 
model en daar kan de kardinaal niet om lachen. Ook Caravaggio’s 
driftbuien en zijn zwak voor vechtpartijen komen zijn reputatie 
niet ten goede. 
In dit tweeluik van Milo Manara staan Caravaggio en het Italië uit 
het Cinquecento centraal. En eens te meer bevestigt Manara dat 
hij een grootmeester is van het historische stripverhaal. 

 

Filip & Mathilde (deel 1, 2 en 3) 

Scenario en tekeningen: Charel Cambré 
  
Koning Filip heeft ondertussen al wel bewezen dat hij de terechte 
opvolger is van zijn vader, maar dat betekent niet dat zijn leven 
van een leien dakje gaat. 
Ook deze keer moet iedereen door de mallemolen. De typische 
figuurtjes worden hierbij nog karikaturaler voorgesteld: Filip als 
kneusje van de familie, Laurent, de rokkenjager, in zijn snelle boli-
de, Albert als de verwarde sufbol, Mathilde als het domme wicht 
en Paola als autoritaire bitch. 
Bij Filip van België is het overduidelijk dat alle personages in de 
vingers van Cambré zitten. De humor is  gelijkaardig aan Albert & 
Co maar nu nog vlotter, verrassender en origineler!  

 
 
Kapitein Nemo (deel 1 en 2 van 2) 

Scenario: Pascal Davoz 
Tekeningen: Richard Ortiz 
  
Iedereen kent Jules Vernes 20.000 mijlen onder zee, over de 
avonturen van de geheimzinnige kapitein Nemo en zijn buitenge-
wone onderzeeër de Nautilus. Alleen... waar komt die merkwaar-
dige Nemo vandaan en hoe is hij zo geworden? Jules Verne zegt 
er bar weinig over, dus doken Richard Ortiz (tekeningen) en Pas-
cal Davoz (scenario) in dat gegeven en werkten het uit in een 
verhaal vol vaart, met geweldig tekenwerk. 
 
 
 

 

Jylland (deel 1 en 2)  
Scenario: Bruno de Roover 
Tekeningen: Przemyslaw Klosin 
  
Een bijzondere Vikingvertelling over eer en wraak. 
Vikinghoofdman Sten keert na een maandenlange plundertocht 
met zijn bemanning weer naar huis. Maar er is veel veranderd in 
zijn thuisland. Zijn vader, Koning Magnulv, heeft net voor zijn dood 
het land gekerstend. De nieuwe godsdienst bepaalt dat er voortaan 
vrede heerst tussen alle koninkrijken in Jylland. Rodor, de broer 
van Sten, zet als nieuwe koning het vreedzame beleid verder. Dit 17 
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betekent dat Sten zijn geplunderde schatten niet mag houden. Sten is het hier niet mee 
eens en zoekt een manier om dit nieuwe beleid ten gronde te richten. Maar hoe vermoord 
je een godsdienst? 
 
Te mooi om waar te zijn (deel 1 & 2) 

Scenario: Aurélien Ducoudray 
Tekeningen: Anlor 
 
Een dakloze erft een huis, een familie en alle problemen die erbij 
horen. 
De politie neemt de drie daklozen Amedee, de Bidder en Merguez 
mee richting buitenwijk om de hoofdstad aan de toeristen te la-
ten. Een notaris redt hen op het nippertje van hun verplichte ver-
trek. Amedee verneemt dat hij de erfgenaam is van... een dak 
boven zijn hoofd! Maar het huis komt met een voorwaarde: zor-
gen voor Nicolaas, een jongen met het syndroom van Down en de 
zoon van de overledene. Als Nicolaas ’m smeert, gaat de erfenis 
aan Amedees neus voorbij! Nicolaas is ervan overtuigd dat hij kos-
monaut zal worden en heeft maar één wens: naar de sterren vlie-
gen. 
Het komt tot een onwaarschijnlijke achtervolging op de enige kos-

monaut ter wereld met het syndroom van Down.. 
 
 
Graphic Novels/One-shot 
 
Mijn oorlog  (Graphic novel) 

Scenario en tekeningen: Tiburce Oger 
 
Het zeer confronterende Mijn Oorlog vertelt over het leven in het 
concentratiekamp van Dachau. Gautier was een verzetslid die in 
het Franse La Rochelle spoorwegen en inlichtingenlijnen saboteer-
de. In 1943 wordt hij gearresteerd, door de Gestapo ondervraagd, 
maakt hij een muiterij in de gevangenis van Eysses mee en ziet hij 
mannen gefusilleerd worden. De nachtmerrie moet dan nog goed 
en wel beginnen wanneer hij in een beestenwagon wordt gezet en 
naar Dachau wordt gebracht. Het album geeft het dagelijks leven 
in het kamp weer dat gedomineerd is door honger, kou, ontbe-
ring, martelingen, vernederingen,... tot de verschijning van een 
Amerikaanse G.I. op 30 april 1945. 
Tiburce Oger deed er dertig jaar over om de verhalen van zijn opa 
langs moeders zijde te verzamelen tot hij die eindelijk kon vertel-
len zodat zijn opa, zijn vrienden die het ook overleefden en al wie 
het niet overleefde, niet vergeten zouden raken. 
 
De grote boze vos (oneshot) 

Scenario en tekeningen: Benjamin Renner 
  
Elke dag neemt de Grote Boze Vos zich voor: vandaag vang ik zo’n 
malse kip! Maar de kippen zijn niet onder de indruk van zo’n 
schriel vosje en jagen hem de ren uit. Dan bedenkt hij een nieuwe 
strategie: als hij een nest eieren steelt en die uitbroedt, kan hij 
straks een heleboel kippen eten! Maar dan ontdekt hij hoe lastig 
het is om een kuikentje op te eten als het ‘mama’ tegen je zegt… 
De grote boze vos wordt bevolkt door onder meer een gestoord 
konijn, een luie hond, een varkentje met een moestuin en een kip 
met een opvliegend karakter. 
Een hilarisch boek voor alle leeftijden. 
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Changes / Justin Bieber  
78/BIEB 

Rare / Selena Gomez 
78/ GOME 

 

Speel / Raymond van het 
Groenewoud 60/GROE 

 
Bitterzoet / Eefje de  

Visser 60/DEVI 

Brol, la suite / Angèle 
78/ANGE 

Giants of all sizes / El-
bow 78/ELBO 

Boven de wolken / Niels 
Destadsbader 60 /DEST 

Wien / Jonas Kaufmann 
34/KAUF 

The Greatest Switch 
2019 78/GREA 

Colorado / Neil Young & 
Crazy Horse 78/YOUN 

Courage / Celine Dion   
78/DION 

Ghosteen / Nick Cave & 
the bad seeds 78/CAVE 
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Ad Astra 
 
Brad Pitt levert een indrukwekkende prestatie in deze fascine-
rende sciencefictionthriller die je naar de verste uithoeken van 
het heelal brengt. Als de aarde getroffen wordt door een myste-
rieuze, de mensheid bedreigende stroomstoot, begint astronaut 
Roy McBride (Pitt) aan een gevaarlijke missie door een meedo-
genloos zonnestelsel. Daarbij probeert hij de waarheid te ach-
terhalen over de tot mislukken gedoemde missie van zijn ver-
miste vader (Tommy Lee Jones) die nu, 30 jaar later, het hele 
universum bedreigt.  
 
 
 

Babylon Berlin: seizoen 1 en 2  
 
Het is 1929. De Eerste Wereldoorlog is nog wel zichtbaar in de 
achteruitkijkspiegel, maar Berlijn heeft de blik vooral naar voren 
gericht. De hoofdstad van de Weimarrepubliek is inmiddels uit-
gegroeid tot een ware metropool en is de thuishaven voor een 
bonte verzameling van immigranten, arbeiders, artiesten en cri-
minelen. Aan de ene kant is het de stad van de welvaart, de 
stad van de kapitaalkrachtigen die hun Deutschen Marken stuks-
laan op extravagante feesten vol alcohol en vrouwen van lichte 
zeden. Aan de andere kant is dit het toneel voor bittere armoede 
en de sluimerende opkomst van het nazisme. Voor de één een 
paradijs op aarde en voor de ander de wedergeboorte van So-
dom en Gomorra. De serie heeft een Peaky Blinders-vibe in het 
roerige Berlijn van eind jaren '20  
 

Can you keep a secret? 
 
In Sophie Kinsella’s Can you keep a secret? heeft Emma 
(Alexandra Daddario), zoals alle jonge vrouwen, een paar ge-
heimpjes. Voor haar ouders, haar vriend, haar collega's. Zo 
werd ze ontmaagd in de logeerkamer terwijl haar ouders een 
film zaten te kijken en vindt ze haar vriend Conner een beetje 
op Ken lijken. Die van Barbie en Ken. En dan is er nog Emma’s 
vliegangst. Hierdoor vertelt ze al haar geheimen zomaar aan 
een charmante vreemde man die naast haar in het vliegtuig zit. 
Tenminste, Emma dénkt dat het een vreemde is. Want wanneer 
ze de volgende dag op haar werk komt blijkt de aantrekkelijke 
onbekende man haar nieuwe baas te zijn, die nu al haar meest 
gênante geheimen weet…  
 

 
Doctor Sleep 
 
Ondanks dat hij nog steeds getekend is door het trauma dat hij 
heeft opgelopen als kind in Overlook, heeft Dan Torrance iets 
van rust weten te vinden. Maar aan die rust komt abrupt een 
einde wanneer hij Abra ontmoet, een moedige tiener met haar 
eigen krachtige en buitengewone gave, beter bekend als ‘het 
licht’. Wetende dat Dan over dezelfde krachten beschikt, vraagt 
Abra hem om hulp tegen de meedogenloze Rose the Hat en haar 
volgers, The True Knot. Zij nemen het licht van onschuldigen af 
in hun zoektocht naar onsterfelijkheid. Door een onwaarschijnlijk 
bondgenootschap te vormen, raken Dan en Abra betrokken bij 
een wrede strijd op leven of dood met Rose. Abra's onschuldig-
heid en onbevreesde omarming van haar licht dwingen Dan om 
zijn eigen krachten te gebruiken zoals hij dat nog nooit eerder 
heeft gedaan. Waardoor hij zijn angsten onder ogen moet ko-
men en de geesten uit het verleden opnieuw moet laten ontwaken. 
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Dolor y Gloria 
 
Salvador Mallo is een regisseur die over zijn hoogtepunt heen is. Via 
ontmoetingen en herinneringen blikt hij terug op zijn leven, op de 
hoogte- en laagtepunten. Zo denkt hij terug aan zijn jeugd in de 
jaren '60, zijn relatie met zijn moeder, zijn eerste en tweede liefde, 
maar ook hoe schrijven een manier werd om zijn pijn te verzachten, 
zijn eerste kennismaking met film en de onmeetbare leegte wan-
neer hij niet in staat is om een film te maken.  
Almodóvars meest recente film is misschien wel zijn meest persoon-
lijke en had geen betere titel kunnen hebben: “Dolor y Gloria – pijn 
en glorie”. Een integere en intense film over een leven dat zweeft 
tussen leegte en voldoening, tussen pijn en glorie. Opnieuw met 
Antonio Banderas en Penélope Cruz schildert Almodóvar dit semi-
autobiografische portret in een prachtige filmtaal met een explosie 

van kleuren. 
 
Downton Abbey 
 
Het wereldwijde fenomeen Downton Abbey gaat verder als speel-
film. De geliefde familie Crawley en hun onbevreesde personeel 
bereiden zich voor op het belangrijkste moment in hun leven: de 
komst van de Royal Family. Dit koninklijke evenement ontketent 
schandalen, romances en intriges waardoor het aanzien van 
Downton aan een zijden draadje hangt. Het script is wederom in 
handen van Julian Fellowes, die de kijker samen met de gehele 
originele cast mee terug neemt naar de Roaring Twenties. 
 

 
F.C. De Kampioenen: Viva Boma! 
 
De leukste voetbalclub van Vlaanderen is 
terug met een vierde speelfilm: Viva Boma! 

Ronaldinho wordt door Boma en Goedele klaargestoomd als nieuwe 
PDG van de ‘Boma Vleesindustrie NV’. Maar zijn hart ligt meer bij 
het voetbal – en bij Niki, zijn nieuwe vlam. Terwijl de Kampioenen 
een promotiestunt voorbereiden om de Viva Boma-worst te lanceren 
tijdens Aalst Carnaval, zien eeuwige vijanden Fernand en DDT hun 
kans schoon om de Kampioenen voorgoed uit te schakelen. 

 

Fleabag: seizoen 1 

Fleabag is een in Londen wonende, seksverslaafde dertiger, die 
porno kijkt en de een na de andere man haar bed in sleept bij ge-
brek aan een doel in haar leven. Ze worstelt met het gemis van 
haar overleden moeder, haar emotioneel afwezige vader (gespeeld 
door Bill Paterson) en het feit dat haar beste vriendin zelfmoord 
heeft gepleegd. Daarnaast runt ze vrij onsuccesvol een café en kan 
ze slecht overweg met haar stiefmoeder (Olivia Colman). Dit leidt 
tot een aaneenschakeling van ongemakkelijke en bizarre situaties 
die worden versterkt door het feit dat ze zich rechtstreeks tot de 
kijker richt. 
 
De serie won het afgelopen jaar zes Emmy's, waaronder die voor 
Beste Comedyserie. Bedenker Phoebe Waller-Bridge, die tevens de 
hoofdrol vertolkt, kreeg de award voor beste actrice in een comedy. 
 
 
 



 DVD’s volwassenen 
Geub 
 
De vrouw van Philippe Geubels gaat ervandoor met de dertig jaar 
oudere, charismatische Nederlander William Van Bronkhorst. Diep 
vernederd en depressief valt Vlaanderens populairste komiek terug 
op zijn moeder Sonja en zijn beste vrienden: Dikke Dirk en Pannen-
koek. Ze staan hem bij met goede raad en tips om zijn leven terug 
in handen te nemen, maar ondanks hun goede bedoelingen zijn ze 
niet meteen de beste hulp. Ook de carrière van Philippe lijdt onder 
zijn liefdesverdriet, tot grote paniek van zijn manager Johnny 
Braeckman. 
Tussen de huilbuien door, beseft Philippe echter wel dat hij na 
twaalf jaar huwelijk eindelijk nog eens van het vrijgezellenleven kan 
profiteren. Maar die pogingen verlopen helaas een pak minder vlot 
dan hij en zijn entourage hadden gehoopt en dat leidt tot de meest 

onwaarschijnlijke, gênante, grappige en pijnlijke situaties! 
 

The Good Liar 
 
Oscarwinnares Helen Mirren en topacteur Ian McKellen in een dra-
matische thriller over een meesteroplichter die te veel gaat geven 
om zijn slachtoffer. Gebaseerd op het internationaal geprezen boek 
van Nicholas Searle. 
De film gaat over beroepsoplichter Roy Courtnay (Ian McKellen) die 
nog eenmaal een grote slag wil slaan door een rijke weduwe in zijn 
charmante netten te strikken. Zijn vrienden waarschuwen hem, 
maar hij gaat ervoor. Roy heeft zijn nieuwe doelwit namelijk al op 
het oog: Betty McLeish (Helen Mirren), een weduwe die miljoenen 
waard is. Hij verleidt zijn Betty via een datingsite en trekt al snel bij 
haar in. Als de twee naar elkaar toe groeien, verandert een eenvou-
dige zwendel in een levensgevaarlijk spel. 

Hustlers 
 
De getalenteerde strippers Ramona (Jennifer Lopez) en Destiny 
(Constance Wu) zien hun inkomsten zo sterk verminderen na de 
beurscrash van 2008 dat ze besluiten om de rollen om te draaien. 
Door hun voormalige Wall Street klanten op te lichten leiden ze al 
snel een luxueus en decadent leventje. Maar wanneer hebzucht de 
overhand krijgt, wordt hun vriendschap bedreigd en komt ook de 
ster arm der wet om de hoek kijken. 
 
Hustlers is geïnspireerd door een waargebeurd verhaal. Het werd 
voor het eerst gepubliceerd in het New York Magazine door Jessica 
Pressler The Hustlers at Scores.  
 
 

 
J’accuse  
 
Een smetteloze reputatie en een onberispelijk karakter kunnen niet 
voorkomen dat Alfred Dreyfus (Louis Garrel) veroordeeld wordt 
voor het verkopen van staatsgeheimen aan Duitsland. De joodse 
kapitein in het Franse leger wordt vernederend teruggezet in rang 
en verbannen naar het onheilspellend maar toepasselijk genaamde 
Duivelseiland, aan de Zuid-Amerikaanse kust.  
Maar kolonel Picquart (Jean Dujardin, The Artist), die net het bu-
reau voor contraspionage geërfd heeft van een aan syfilis lijdende 
voorganger, vermoedt dat de bewijzen tegen Dreyfus wel eens ge-
fabriceerd zouden kunnen zijn. Hij gaat op onderzoek uit en wil 
koste wat het kost de echte schuldigen ontmaskeren.  
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DVD’s volwassenen 
Joker 
 
Dit donkere drama van regisseur Todd Phillips draait volledig om 
Arthur Fleck, een mentaal instabiele loner die overdag bijklust als 
clown, maar vooral probeert door te breken als stand-upcomedian. 
Hij is in het ontspoorde Gotham - waar het groeiende gat tussen 
arm en rijk voor enorme spanningen zorgt en mensen niet meer 
naar elkaar omkijken - een dankbaar doelwit voor de vuisten van 
straatschoffies en omhooggevallen bankiers-ettertjes. En de psychi-
sche aandoening waardoor Arthur oncontroleerbaar lacht, maakt z’n 
leven er niet makkelijker op. Wanneer hij zijn baan verliest en er op 
zijn sociale hulp én medicijnen wordt bezuinigd, begint een tragische 
en grimmige neerwaartse spiraal vol tegenslag en geweld. En die 
leidt tot de onvermijdelijke geboorte van de iconische Clown Prince 
of Crime, aka Joker.  

 
Knives out 
 
De befaamde misdaadschrijver Harlan Thrombey (Christopher Plum-
mer) wordt dood aangetroffen in zijn landhuis, net na z’n 85ste ver-
jaardag. Uit het niets duikt de charmante en scherpe privédetective 
Benoit Blanc (Daniel Craig) op om de zaak te onderzoeken. Hij krijgt 
af te rekenen met een bende hebberige familieleden, die elkaar zon-
der aarzelen verdacht maken, en enkele loyale bedienden die stijf de 
lippen op elkaar houden. Blanc baant zich een weg door een kluwen 
van valse sporen, zelfzuchtige leugens en verborgen motieven, vast-
beraden om de waarheid te achterhalen.  
 

 
Martin Eden 
 
Martin leidt als ongeschoolde zeeman een turbulent leven, totdat hij 
onverwacht Elena ontmoet, een verfijnde jonge vrouw. Gefascineerd 
door haar kennis en schoonheid wordt hij op slag verliefd. Om zich 
tot haar niveau op te tillen, besluit hij schrijver te worden en zo zijn 
arbeidersbestaan achter zich te laten. Martins honger naar kennis 
brengt hem echter in politieke kringen waar hij met steeds meer pas-
sie zijn eigen stem vindt. Al snel zit hij klem tussen persoonlijke am-
bities en zijn liefde voor Elena. 
 
 
Midway 
 

De Amerikaanse marine weet zich te herstellen nadat de Japanners 

in december 1941 dachten de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor 

geheel tot zinken te hebben gebracht. Met hun overgebleven vlieg-

dekschepen binden de Amerikanen in juni 1942 opnieuw de strijd 

aan, dit keer om het strategische eilandje Midway in de Stille Oce-

aan. Die slag om Midway wordt gezien als een van de meest be-

langrijke keerpunten in de Tweede Wereld-

oorlog waarin de Amerikanen, die sterk in 

de minderheid waren, door hun slimme tac-

tiek bijna de gehele Japanse vloot tot zinken 

wist te brengen.  

 
Once upon a time in Hollywood 
 
Quentin Tarantino's Once upon a time in Hollywood speelt zich af in 

het Los Angeles van 1969, een tijd waarin alles aan het veranderen is. 

TV-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff  23 

https://www.imdb.com/name/nm0680846/?ref_=fn_al_nm_1


  DVD’s volwassenen 
Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te komen in een filmindustrie die ze bijna niet meer her-

kennen.  

 

De negende film van schrijver en regisseur Quentin Tarantino is een eerbetoon aan het gouden 

Hollywood-tijdperk, met meerdere verhaallijnen en een imposante en-

semblecast.  

 
Parasite 
 
Parasite, de Zuid-Koreaanse filmhit die in 2019 de wereld veroverde en 
volgens velen werd beschouwd als één van de beste films van 2019. 
Deze thriller won de Oscar voor beste film. Het is de eerste niet-
Engelstalige film ooit die de hoofdprijs op het Oscargala kreeg.  
 
De werkloze Ki-taek en zijn gezin leven in een krappe woning een arm 
bestaan. Ze raken bijzonder gefascineerd door de rijke familie Park en 
zien mogelijkheden om van hun luxueuze bestaan te profiteren. Het 
gezin probeert langzaam maar zeker zijn intrede te doen tot het leven 

van de familie en heeft daarbij geen moeite met een paar leugentjes 
om eigen bestwil. Een onverwacht voorval gooit echter roet in het 
eten, waardoor ze alles op alles moeten zetten om hun nieuwe leven 
in stand te houden. 

The Restaurant: seizoen 1, 2 en 3 

Groots opgezette, meeslepende en veelvuldig bekroonde Zweedse fa-
miliesaga.  
De familie Löwander bezit het luxerestaurant Djurgårdskällaren, een 
klassiek etablissement in Stockholm. We vergezellen de familie 
Löwander en hun restaurantpersoneel gedurende vijf jaren van succes 
en tegenslagen, liefdesaffaires en conflicten. Maandag 7 mei 1945 – 
de Tweede Wereldoorlog komt eindelijk ten einde en een nieuwe, be-

tere toekomst lonkt. Ook voor de familie Löwander komt het einde van de oorlog als een enor-
me opluchting. Midden in het centrum van Stockholm vieren Nina en Calle dit met een snelle 
kus – die tumultueuze gevolgen zal hebben voor veel mensen… 

DVD Muziek en Non-fictie 

40-45 spektakel-musical 

De registratie van de musical 40-45. 10 mei 1940: de Tweede Wereld-
oorlog breekt uit. Dit is het verhaal van de twee broers Louis en Staf 
Segers, tot dan toe twee handen op één buik, maar tegenpolen qua 
karakter. Ze beleven deze oorlog dan ook elk op hun eigen manier en 
komen zo lijnrecht tegenover elkaar te staan. Moeder Anna ziet het 
allemaal met pijn in het hart gebeuren. Vader Emiel, nog zwaar ge-
traumatiseerd door de eerste wereldoorlog, leeft vooral in angst. Na 

de bevrijding zal het leven van het gezin Se-
gers nooit meer hetzelfde zijn.  

Pavarotti: the voice, the man, the drama, the legend 

Luciano Pavarotti (1935-2007), de bekendste en misschien wel meest 
getalenteerde operazanger ooit, had een leven met uitzonderlijke 
hoogtepunten en zware dieptepunten. Zijn artistieke ambities, zijn 
ongekende talent en zijn nauwe band met het publiek maakten hem 
tot wereldster. 
 
Met beelden uit het familiearchief, interviews en tv-registraties brengt 
regisseur Ron Howard (A Beautiful Mind, Inferno) een ode aan één 
van de grootste artiesten aller tijden.  
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Eindelijk is het zover 

Vanaf 8 juni heropenden de bibliotheken van Aalter en Ruiselede. De bibliotheek Knesselare 
komt aan de beurt op 16 juni. Helaas kan een heropening slechts onder een aantal (strikte) 
voorwaarden: 

• respect voor de social distancing (1,5 meter afstand) 
• werken inleveren kan enkel via de inleverbus (Aalter) of via het deponeren in daartoe 

geplaatste containers 
• ingeleverde werken gaan één week in quarantaine 
• beperkte bezoektijd (één kwartier) 
• beperkt aantal bezoekers (iedereen neemt een ontsmet winkelmandje) 
• langdurige internetopzoekingen kunnen niet 
• korte catalogusopzoekingen uiteraard wel 
• leeszaalgebruik is niet toegestaan 
• raak zo weinig mogelijk werken aan 
• gebruik zoveel mogelijk de zelfscanbalies 
• betalen met bancontact (Knesselare, Ruiselede) of via de betaalautomaat (Aalter) 
• reserveer zoveel mogelijk op voorhand de gewenste werken via Mijn Bibliotheek 

(maximum vijf) 
• gebruikte mandjes worden bij het buitengaan achtergelaten voor ontsmetting. 

Een coronahost zal je begeleiden en zorgen dat alles veilig verloopt.  
 
Om niet alle werken op 8 juni binnen te krijgen, zal de uitleendatum van de uitgeleende wer-
ken worden opgeschoven naar 30 juni 2020. Vanaf dan zullen de normale uitleentermijnen 
beginnen lopen. 
 
Om je toe te laten de werken op voorhand te reserveren -wat de bezoektijd drastisch beperkt-
, blijven reserveringen gratis tot 31 augustus 2020 (maximum vijf openstaande reserveringen 
per kaart). 
 
En hoe zit het met de andere vestigingen? Daarover is nog geen zekerheid. Laat ons proberen 
deze  heropstart in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen en leren uit de ervarin-
gen. Alle werken van die overige vestigingen kunnen trouwens in om het even welke locatie 
worden ingeleverd of in de inleverbus in Aalter of in Knesselare worden gedeponeerd. 

 
 
De bibliotheek Knesselare 

De openingsuren van de genoemde vestigingen zijn dezelfde als voorheen voor Aalter en voor 
Ruiselede. (Zie achteraan deze brochure). 
 
Voor de bibliotheek Knesselare verandert wel één en ander… 
De bibliotheek is gehuisvest in het Contactpunt Knesselare (het vroegere gemeentehuis - De 
Plaats 14). Het Contactpunt Knesselare is open op: 

• maandag van 16 tot 19 uur 
• dinsdag van 8.30 tot 12 uur 
• woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur 
• donderdag van 16 tot 19 uur. 

 
Voortaan kun je er ook alle in te leveren werken kwijt 24 op 7 via de inleverbus (rechts aan de 
trap). De werken dus niet in de brievenbus droppen a.u.b. Die staat links van de trap. 
 
En is er nog meer… Niet alleen maak je er kennis met een leuke nieuwe setting, ook de zelf-
scanbalie heeft er zijn intrede gedaan. Een deskundig personeelslid zal je bijstaan in het ge-
bruik ervan. Lenerspas natuurlijk niet vergeten! 
 
 
 
 

 



 

 
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 19 uur 
 
Knesselare  
 
Contactpunt 
De Plaats 14 
Tel. 09 325 78 90 
 
Maandag   : van 16 tot 19 uur 
Dinsdag  : van 8.30 tot 12 uur 
Woensdag   : van 8.30 tot 12 uur 
    van 13.30 tot 17 uur 
Donderdag  :  van 16 tot 19 uur 
 
Lotenhulle 
 
Lodorp 68 
Tel. 051 68 73 96 
 
Donderdag  : van 16 tot 19 uur 
 

 
Sluitingen 

 
Hoe de pandemie verder ook zal verlopen, dit zijn vaststaande sluitingsdagen en –periodes: 

• zaterdag 11 juli (Vlaamse feestdag) 
• maandag 20 juli (brugdag) 
• dinsdag 21 juli (nationale feestdag) 
• zaterdag 15 augustus (O.L.V. hemelvaart) 

 
 
Verder sluit de vestiging Ruiselede van 20 juli tot en met 2 augustus en de vestigingen Bellem, Lo-
tenhulle, Sint-Maria-Aalter en Ursel van 15 juli tot en met 15 augustus. 
 
De hoofdbibliotheek Aalter-centrum sluit van 16 augustus tot en met 31 augustus wegens de ver-
huis naar de nieuwe stek aan het station (Stationsplein 25). 

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 19 uur 
  
  
Ursel 
 
Eekloseweg 6A 
0473 64 81 30 
 
Dinsdag   :  van 16 tot 19 uur 


