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Boeken kunnen bijten. Boeken kunnen ontroeren. Boeken kunnen troosten en boeken kunnen 

ontspannen.  

Alleen valt het niet altijd mee om het juiste boek te kiezen of om op de hoogte te blijven van nieuwe titels. 

Om de leerlingen van het secundair onderwijs hierbij te helpen, stelden wij deze leeslijst samen. Er is een aparte brochu-

re voor elke graad. 

Het gaat om vrij recente  2018 - ... Nederlandstalige boeken, oorspronkelijk of vertaald, en die nu nog in de boekhandel 

te krijgen zijn. Wij kozen voor zowel titels uit de jeugdbibliotheek als de volwassenenafdeling. De keuze is gevarieerd. Je 

zal er zowel klassiekers en literaire romans in terugvinden als verhalen in een bepaald genre (thrillers, historische ro-

mans…). Ook het leesniveau varieert van vlot toegankelijk naar romans die meer inspanning vragen. 

De leeslijst toont behalve titels en auteur, ook de cover, het aantal pagina’s en de plek waar je het boek kan terugvinden. 

Ook geven we aan of een boek verfilmd werd en of het aanbevolen werd door toonaangevende sites zoals de boekzoe-

ker .  

Natuurlijk is de lijst maar een greep uit het aanbod van de Maasmechelse bibliotheek. In de bibliotheek staan de mede-

werkers altijd klaar om te helpen met de keuze van een boek. 

Via maasmechelen.bibliotheek.be kan je ook gericht zoeken naar voor jou interessante genres, thema’s. 

De leeslijsten zijn ook online beschikbaar op http://maasmechelen.bibliotheek.be 

Verklaring van de symbolen 

Moeilijkheidsgraad 

1 Je leest om je te vermaken. De boeken zijn vooral genres, zoals thrillers, fantastische, romantische en waargebeurde 

verhalen. Het verhaal primeert en de stijl is minder belangrijk. De boeken zijn eenvoudiger van opbouw. De variaties in 

tijd, personages en plaats zijn minder complex. De gedachtegang van de personages komt minder aan bod.  

2 De boeken bevatten verschillende situaties en rijkere personages die zich ontwikkelen. Als lezer stap je in een minder 

herkenbare wereld. De stijl en het rijke taalgebruik maken de romans sterker. Er is actie en drama, maar de psychologie 

van de personages is ook belangrijk. 

3 Boeken met wat meer uitdaging voor gemotiveerde en kritische lezers waarin het taalgebruik veeleisend kan zijn. Voor 

lezers die eens kennis willen maken met literaire klassiekers. De vormgeving en de structuur kunnen een uitdaging vor-

men. De romans zijn stilistisch sterker met vaak meer dan een verhaallijn en een diepere betekenis laag. De gevoelens en 

gedachten van de hoofdpersoon kunnen complexer zijn. 

 

    

        www.boekenzoeker.org 

 

        1001 boeken die je moet gelezen hebben!  

 

    Verfilmde boeken   

 

    Prijswinnaars     
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Ayòbámi ADEBAYO, Bllijf bij me.  

284P. [Volwassenenafdeling] 

Adebayό brengt een knap verhaal met een vleugje ironie over een Nigeriaans huis-

gezin. Yejide en haar man Akin krijgen maar geen kinderen. In de Nigeriaanse pa-

triarchale samenleving is dit een ware tragedie. De schuld komt bij Yejide te liggen 

en ze probeert werkelijk alles: medische afspraken, absurde pelgrimstochten, al-

lerlei rituelen en vurige gebeden.  

Onderwerp: Nigeria; 1980 / Huwelijk / Familie / Kinderwens / Polygamie 

Eduardo AGUALUSA, Het genootschap van onvrijwillige dromers.  

253 p. [Volwassenenafdeling] 

Daniel Benchimol is een gescheiden journalist. Zijn dochter roept samen met an-

dere jongeren op tot verzet tegen de dictator van Angola en zijn corrupte bewind. 

Als Daniel ontslagen wordt wegens kritische stukken in een Portugese krant, trekt 

hij zich terug in het strandhotel van Hossi Kaley. Hossi werkte ooit voor de gehei-

me dienst van de Unita-rebellen.  

Onderwerp: Angola; onafhankelijkheidsproblematiek; dromen / Portugese litera-

tuur  

Naomi ALDERMAN, De macht.  

439 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

In haar vierde roman schetst Naomi Alderman een dystopische wereld waarin 

vrouwen de macht hebben. Door een antigifgasmedicijn gebruikt in de Tweede 

Wereldoorlog hebben ze een zenuwbundel ontwikkeld waarmee ze elektrische 

schokken kunnen toedienen. Opeens zijn vrouwen machtiger dan mannen en moe-

ten mannen zich tegen hen beschermen.  

Onderwerp: Vrouwen /Man-vrouwrelatie / Rollenpatronen  

André ACIMAN, Noem me bij jouw naam.  

256 p. [Volwassenenafdeling] 

Deze roman is een intens liefdesverhaal. Een zeventienjarige Italiaanse puber 

wordt verliefd op een zeven jaar oudere Amerikaanse wetenschapper die bij de 

ouders van de jongen een studiezomer mag doorbrengen. American beschrijft op 

een intense en zeer subtiele wijze de aantrekking en de afstoting, het hevige ver-

langen en het verdriet, de onbereikbaarheid en de vervulling, de roes..  

Onderwerp: Homoseksualiteit / Liefde / Adolescentie  
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Frederik BACKMAN, Björnstad. 

4085 p. [Volwassennafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

In zijn roman Bjornstad gebruikt Backman ijshockey om het verhaal van een stad 

en zijn inwoners te vertellen. Het Zweedse stadje Bjornstad heeft bitter weinig te 

bieden. Het leven staat er stil voor de inwoners, er is geen hoop en alles is 

aftands en doods. Wanneer het juniorenteam de finale haalt, brengt dit voor de 

inwoners nieuwe perspectieven met zich mee.  

Onderwerp: Ijshocky / Schandalen 

Vicki BAUM, Grand Hotel.  KLASSIEKER 

309 p. [Volwassenenafdeling] 

In deze klassieker evoceert Vicki Baum met bravoure de tijdsgeest van de roerige 

jaren twintig in Berlijn. In het luxueuze Grand Hotel raakt het leven van zes totaal 

verschillende gasten gedurende een korte tijd met elkaar verweven. We krijgen 

wisselende taferelen. In de lobby van het hotel vecht de...  

Onderwerp: Berlijn 1920-1930 

Bianca BELLOVA, Het meer. 

205 p. [Volwassenenafdeling] 

In dit boek vertelt de Tsjechische schrijfster het verhaal van de jongen Nami. Hij 

groeit op bij zijn grootouders in een stadje aan een groot meer. Als zijn grootou-

ders gestorven zijn, gaat hij naar de hoofdstad om zijn ouders te zoeken. Hij werkt 

bij een asfaltbedrijf, hij is een tijdlang de hulp van een drugshandelaar en hij krijgt 

onderdak bij een oude dame. 

Onderwerp: Zoektochten 

Graeme Macrae BURNET, De verdwijning van Adèle Bedeau THRILLER 

256 p. [Volwassenenafdeling] 

De verdwijning van Adele Bedeau is een sfeervolle misdaadroman die klassiek 

aanvoelt endoet denken aan Simenon en Patricia Highsmith. Niet de misdaad 

staat centraal maar wel de psychologische ontwikkeling van twee mannen: bank-

directeur Manfred Baumann en inspecteur Georges Gorski. Het kleine Franse 

dorpje Saint-Louis 

Onderwerp: Verdwijningen 

Steve CAVANAGH, Dert13n. 

373 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

 De onorthodoxe strafrechtadvocaat Eddie Flynn was vroeger zelf een oplichter. Nu 

wordt hij gevraagd advocaat te worden van de van dubbele moord verdachte ac-

teur Bobby Solomon. Hij is overtuigd van zijn onschuld, maar de bewijzen zijn over-

weldigend. Flynn zet alles op alles om de jury op andere gedachten te brengen en 

om de ware dader op te sporen. 

Onderwerp: Eddie Flynn 
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Eileen CHANG, De liefde van een half leven. KLASSIEKER 

431 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

Eileen Chang brengt in haar schilderachtige oosterse klassieker De liefde van een 

half leven een onvergetelijk liefdesverhaal. In Shanghai van de jaren dertig ont-

moet de jonge ingenieur Shijun in de fabriek Manzhen. Hij is de zoon van een rijke 

industrieel, zij een hardwerkend meisje uit een arm gezin. Ze worden verliefd en 

beleven een mooie romance.  

Onderwerp: Liefde / Man-vrouwrelatie  

Jennifer CLEMENT,  Wapenliefde. 

251 p. [Volwassenenafdeling] 

De roadnovel Wapenliefde is een merkwaardig boek. Het hoofdthema van dit ver-

haal is het particuliere wapenbezit in de VS, maar het behandelt ook de armoede 

in dat land. Pearl, een meisje van veertien jaar, woont met haar moeder in een 

auto op een parkeerplaats naast een schamel woonwagenkamp.  

Onderwerp: Wapenbezit; Verenigde Staten / Marginaliteit  

Paolo COGNETTI, De acht bergen. 

239 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

Op het eerste gezicht heeft het verhaal niet veel om het lijf. Pietro, een stadsjon-

gen uit Milaan brengt met zijn ouders de zomer door in de Italiaanse Alpen. Hij 

raakt er bevriend met Bruno, een lokale leeftijdsgenoot. Samen groeien ze op, 

met ups en downs zoals het een bergverhaal past.  

Onderwerp: Vriendschap / Geluk / Alpen / Liefde  

Didier DECOIN, Vissen voor de keizer. 

319 p. [Volwassenenafdeling] 

Vissen voor de keizer is een sierlijke orientale roman in een mooi en kwaliteitsvol jasje. Het 

verhaal speelt zich af rond het jaar duizend in Japan. In het kleine dorpje Kusagawa sterft de 

visser Katsuro. Hij was de hofleverancier van prachtige karpers voor de keizerlijke tuinen. Jaar-

lijks ondernam hij een lange tocht naar de hoofdstad om ze te leveren.  

Onderwerp:  Japan; 12de eeuw 

Saskia de COSTER, Nachtouders.  WAARGEBEURD 

374 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

 Saskia en Juli gaan met hun eenjarige zoon Saul naar Canada, waar Saul voor het 

eerst zijn biologische vader Karl zal ontmoeten. Karls moeder is nieuwsgierig naar 

haar kleinzoon en zo vertrekken de vier naar een hippie-eiland dat de familie van 

Karl zich heeft toegeeigend. De afzondering van de buitenwereld,  

Onderwerp: Ouders / Relatie 
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Chris DE STOOP, Wanneer het water breekt.  

2853 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

In dit boek van Chris De Stoop zijn de Vietnamese bootvluchtelingen het thema, 

die na 1975 met honderdduizenden hun land ontvluchtten. Hij volgt in het bijzon-

der de geschiedenis van een vissersfamilie, bestaande uit vader Hung en dochter 

Quyen. Ze kwamen in het Oost-Vlaamse dorp Wichelen terecht, later ook in Brus-

sel 

Onderwerp: Bootvluchtelingen;Vietnam   

Hernan DIAZ, In de verte. 

329p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

De roman speelt zich af in Zweden rond 1850. De jonge tiener Hakan Soderstrom 

en zijn iets oudere broer Linus krijgen van hun ouders geld om naar Amerika te 

emigreren. Vlak voor het vertrek verliezen de twee elkaar uit het oog en Hakan 

moet alleen de lange overtocht maken. Wat volgt is een jarenlange zoektocht... 

Onderwerp: Zoektocht / Broers / Eenzaamheid / Verenigde Staten; 19de eeuw 

Karen DIONNE, Dochter van het moeras.  THRILLER 

302 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

Helena groeit op met haar ouders in een afgelegen moerasgebied in Michigan. 

Haar vader leert haar alles over de natuur, jagen, spoorzoeken en overleven in de 

wildernis. Helena adoreert haar vader en zou alles voor hem doen. Maar als ze 

ouder wordt en in de puberteit terecht komt, zet ze toch wat vraagtekens bij zijn 

gedrag en handelen.  

Onderwerp: Psychologische thriller 

Friedrich DÜRRENMATT, De belofte. KLASSIEKER  THRILLER 

152 p. [Volwassenenafdeling] 

De belofte is een geniale klassieker die maar 158 bladzijden telt. Het is een gelaag-

de psychologische thriller over een obsessionele zoektocht naar de waarheid. Een 

jong meisje wordt vermoord teruggevonden in een bosje bij een klein Zwitsers 

dorpje. Alhoewel commissaris Matthai de volgende dag Zwitserland … 

Onderwerp:  

Anne EEKHOUT, Nicolas en de verdwijning van de wereld. SCIENCEFICTION 

251 p. [Volwassenenafdeling] 

In deze dystopie probeert een achtjarige jongen, Nicolas, grip te krijgen op het 

bestaan. Hij heeft alle stripboeken over “De Adelaar”, een superheld die het op-

neemt tegen bovennatuurlijk sterke vijanden, al honderd keer gelezen. Zijn vader 

werkt hard, zijn moeder heeft haar eigen problemen en is vaak onbereikbaar voor 

Nicolas 

Onderwerp: Kinderwereld (vertelperspectief)  / Apocalyps 

2 
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Elena FERRANTE, De geniale vriendin. 

334 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

Deze roman beschrijft het leven van twee Napolitaanse meisjes. Zij groeien op in 

een levendige achterbuurt, vol kleurrijke en gewelddadige personages, maar ook 

vol armoede en onwetendheid. De meisjes hebben de wil om te slagen in het le-

ven en rijk te worden. Lila is de intelligentste van de twee, maar zij kan wegens 

haar armoede geen middelbare studies aanvatten. 

Onderwerp: Vriendschap, Napels 

Amita FORNA, De paradox van geluk. 

415 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

In De paradox van geluk kruisen de paden van twee mensen in Londen. Jean Tura-

ge is een Amerikaanse biologe die in Londen verblijft om de duizenden stadsvos-

sen in de Britse hoofdstad te bestuderen. Psychiater Atilla Asare is expert op het 

gebied van posttraumatische stressstoornissen. Hij is in Londen voor... 

Onderwerp: Multiculturele samenleving / Afrikaanse migranten  

Stephen FRY, Helden. HISTORISCHE VERHALEN 

475 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

De verhalen over de Griekse helden hebben altijd een grote aantrekkingskracht 

gehad, niet alleen in het oude Griekenland maar ook later in Europa. Talloze schil-

derijen verbeelden de belevenissen van de helden, de goden en de vrouwen. Hoe-

wel deze sagen bijna drieduizend jaar oud zijn, blijven ze boeien omdat... 

Onderwerp: Grieks-Romeinse mythologie 

Daniel GALERA, Twintig over twaalf. 

208 p. [Volwassenenafdeling] 

Eind jaren negentig waren ze onsterfelijk: Aurora, Antero, Emiliano en Andrei. 

Toen hadden ze samen het internet in vuur en vlam gezet met een digitaal maga-

zine dat een cult-hit werd. Nu, bijna twee decennia later, zorgt de dood van 

Andrei voor hernieuwd contact tussen de drie overgebleven vrienden, die elkaar... 

Onderwerp: Vriendschap, Schrijverschap, Brazilië 

David GARNETT, Vrouw of vos.  KLASSIEKER 

143 p. [Volwassenenafdeling] 

Richard Tebrick is gelukkig getrouwd met zijn Silvia. Als ze in 1880 een wandeling 

maken, verandert ze voor zijn ogen opeens in een kleine vos. Ze blijft zich eerst als 

zijn vrouw gedragen, hij blijft onveranderd van haar houden. Wel stuurt hij het 

personeel weg omdat hij niet wil dat ze weten wat speelt. Maar haar vossenin-

stinct gaat het overnemen, zo 

Onderwerp: Mens en dier / Liefde 

3 

3 

3 

 1 

3 



Natialia GINZBURG, Al onze gisterens. KLASSIEKER  HISTORISCH 

335 p. [Volwassenenafdeling] 

In de klassieker Al onze gisterens brengt Natalia Ginzburg een gitzwart verhaal van 

twee Italiaanse families tegen de achtergrond van WO II. Aan het woord is de zes-

tienjarige Anna. Ze beschrijft het dagdagelijkse leven met haar zus Concettina, 

haar twee broers en haar vader. De moeder is overleden en juffrouw Maria woont 

bij hen in. 

Onderwerp: Communicatie / Fascisme 

Malin Persson GIOLITO, In dromen lieg je niet.  THRILLER 

443 p. [Volwassenenafdeling] 

Maja (18, ik-persoon) is de enige overlevende van een schietpartij op school, waar-

bij ook haar vriend Sebastian en haar beste vriendin zijn omgekomen. Maja wordt 

als verdachte beschouwd. Na negen maanden gevangenschap volgt de rechtszaak. 

Zal nu eindelijk duidelijk worden wat er is gebeurd?   

Onderwerp:  Scandinavische misdaadliteratuur 

Paolo GIORDANO, De hemel verslinden. 

459 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

Teresa gaat elke zomer met haar vader bij haar oma in het Italiaanse Speziale loge-

ren. Ze ontmoet daar drie halfbroers, die naast haar oma in een boerenhoeve wo-

nen. De broers hebben een zeer nauwe band met elkaar. Ze worden voor Teresa 

heel belangrijk 

Onderwerp: Platteland; Italië / Adolescentie / Liefde / Verlangens  

Anne GRIFFIN, Als alles is gezegd. 

286 p. [Volwassenenafdeling] 

Een ontroerende debuutroman over het leven van een Ierse boer. In zeven hoofd-

stukken kijkt Maurice Hannigan terug op zijn leven. Op de intense band met zijn 

geliefde broer Tony, zijn echtgenote Sadie, haar zus Noreen en anderen. Hij boer-

de altijd goed en was een slim zakenman. Maar er zijn dingen waar... 

Onderwerp: Melancholie / Herinneringen 

Matt HAIG, Het eeuwige leven. 

349 p. [Volwassenenafdeling] 

Tom Hazard, een van zijn vele namen, is geboren in 1581 en heeft de uitzonderlijke 

conditie dat hij maar langzaam ouder wordt. Momenteel ziet hij eruit als een veer-

tigjarige. Hij heeft gewerkt met Shakespeare en gezeild met Thomas Cook, maar 

het lange leven heeft een keerzijde. Tom is eenzaam. Voor zijn veiligheid kan hij 

nooit lang op een plek blijven en hij verliest al vroeg degene van wie hij houdt.  

Onderwerp: Tijd 
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ROBERT HARRIS, Archangel. THRILLER 

414 p. [Volwassenenafdeling] 

De Britse historicus Kelso woont in Moskou een conferentie bij, als hij in zijn hotel-

kamer wordt bezocht door een oud-bewaker van een voormalig hoofd van de Rus-

sische geheime politie. Hij beweert dat zijn baas een mysterieus aantekenboek van 

Stalin ontvreemdde op het moment van Stalins dood in 1953.  

  

Murat ISIK, Wees onzichtbaar. 

596 p. [Volwassenenafdeling] 

De verteller is Metin, een Turkse jongen die in de jaren tachtig en negentig van de 

twintigste eeuw opgroeit in de Bijlmer. Ondanks zijn tirannieke vader die een zwa-

re stempel op het gezinsleven drukt en de gestage teloorgang van de ooit idealis-

tisch ontworpen Bijlmer, blijft de... 

Onderwerp: Turkse migranten; Nederland 

Arthur JAPIN, Een schitterend gebrek. 

239 p. [Volwassenenafdeling] 

In zijn memoires maakt Giacomo Casanova melding van het feit dat hij als zeven-

tienjarige verliefd werd op een meisje van veertien. Toen hij na een verblijf in Ve-

netie terugkeerde om met haar te trouwen, was ze verdwenen. Zestien jaar later 

ontmoette hij haar weer in een bordeel in Amsterdam. Deze roman vertelt het 

verhaal van Lucia.  

Onderwerp: Verloren geliefde / Casanova, G. 

N.K. JEMISIN, Het vijfde seizoen.  FANTASY 

415 p. [Volwassenenafdeling] 

Het vijfde seizoen is een roman over klimaatverandering, rassenscheiding en on-

derdrukking in een wereld waarin meedogenloze natuurkrachten complete be-

schavingen wegvagen. Het boek volgt drie vrouwelijke hoofdpersonen met een 

speciale gave die de natuur kunnen beïnvloeden, maar ook aardbevingen...  

 

D.B. JOHN, Ster van het noorden.  THRILLER 

445 p. [Volwassenenafdeling] 

Een Amerikaanse vrouw van Koreaanse afkomst wordt vanaf een strand door een 

Noord-Koreaans commandoteam ontvoerd. Haar tweelingzus weigert twaalf jaar 

later nog steeds te accepteren dat zij dood zou zijn. Door haar kennis van de taal 

en het land doceert ze hierover aan een Amerikaanse universiteit, maar haar... 

Onderwerp: Noord-Korea 
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Daisy JOHNSON, Veenland. 

195 p. [Volwassenenafdeling] 

Veenland speelt zich af in de moerasgebieden van Engeland en verleent het platte, 

naargeestige landschap een rijke, broeierige atmosfeer. Dit is een plek waar dieren 

en mensen samensmelten, waar vreemde metamorfosen plaatsvinden, waar my-

the en donkere magie zich nog ophouden. 

 

Tayari JONES, Een ongewoon huwelijk. 

284 p. [Volwassenenafdeling] 

Tayari Jones brengt een overweldigend portret van de teleurgang van een huwe-

lijk. Roy en Celestial behoren tot de welgestelde Afro-Amerikaanse middenklasse 

in Amerika. Ze zijn gelukkig getrouwd totdat Roy ten onrechte naar de gevangenis 

moet voor verkrachting.  

Onderwerp: Huwelijk / Liefde / Schuld en boete  

Ben KANE, Krijgsbanier van de adelaars.    SPANNEND  HISTORISCH 

414 p. [Volwassenenafdeling] 

Negen jaar na het begin van de christelijke jaartelling zijn verschillende Germaan-

se stammen van plan drie belangrijke Romeinse garnizoenen in een hinderlaag te 

lokken en in de pan te hakken. De leider van de Germaanse stammen wint het 

vertrouwen van de Romeinen, hetgeen... 

Onderwerp: Romeinse Rijk 

Daniel KEHLMANN, Tijl. HISTORISCH 

352 p. [Volwassenenafdeling] 

In deze historische roman verplaatst de auteur Tijl Uilenspiegel van de dertiende 

naar de zeventiende eeuw, naar de Dertigjarige Oorlog. Tijl Uilenspiegel, legenda-

risch entertainer en provocateur, staat er alleen voor wanneer zijn vader, ver-

dacht van duivelse magie, door de kerk ter dood wordt veroordeeld.  

Onderwerp: Dertig jarige oorlog / Tijl Uilenspiegel 

Stephen KING, Pet Sematary. GRIEZEL 

432 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

Een arts verhuist met zijn gezin van Chicago naar een rustig provincieplaatsje in 

Maine. Achter het huis ligt een kerkhof, waar kinderen hun lievelingsdieren begra-

ven. Wanneer de kat van het gezin wordt overreden, wordt het dier op een huive-

ringwekkende begraafplaats vlak achter het kerkhof begraven.  
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Kevin KWAN, Crazy rich Asians. ROMANTISCH 

445 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

De Chinese Rachel Chu is al twee jaar een koppel met haar Chinese collega Nicho-

las Young, docent aan NYU, wanneer hij haar uitnodigt voor de bruiloft van zijn 

beste vriend Colin in Singapore. Totaal onvoorbereid komt ze terecht in een grote 

familieclan met drie generaties die gigantisch rijk zijn. Vol verbazing neemt ze deel 

aan alle festiviteiten en ontmoetingen 

Onderwerp: China; 2000 - / Jetset 

John LANCHESTER, De muur. 

301 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

Dit verhaal speelt zich af in Groot-Brittannie, wanneer ergens in de toekomst ‘De 

Verandering’ heeft plaatsgevonden. Langs de kust is er nu een muur van vijf meter 

hoog en 10.000 kilometer lang gebouwd om ‘De Anderen’ vanaf de zee buiten te 

houden.  

Onderwerp:  

Tom LANOYE, Kartonnen dozen. 

172 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

Dit is het verhaal van een jongensliefde, die voor beide partners een verschillende 

betekenis en uiteenlopende consequenties had. De hoofdpersoon beschrijft zeer 

geestig en vaak ontroerend zijn middelbare schooljaren, zijn ouderlijk milieu en 

zijn ontluikende liefde, waarin de seksualiteit een grote stuwende rol speelt. 

Onderwerp: Homoseksualiteit 

Min Jin LEE, Pachinko. 

511 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

Pachinko vertelt het verhaal van verschillende generaties van een Koreaanse fami-

lie en hun zoektocht naar identiteit in een land dat hen als minderwaardig be-

schouwt. Sunja en haar man verhuizen in het begin van de twintigste eeuw vanuit 

Korea naar Osaka en proberen daar een  nieuw leven uit te bouwen. 

Onderwerp: Koreaanse migranten; Japan 

Ursula LE GUIN, Malafrena. KLASSIEKER 

470 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

Malafrena is van de hand van een sciencefictionschrijfster en het speelt zich af in 

een nietbestaand land, maar het is toch geen sciencefiction. Het land Orsinia is een 

synthese van een aantal streken in oostelijk Europa en de politieke gebeurtenissen 

weerspiegelen de negentiende- eeuwse vrijheidsbewegingen.  
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Attica LOCKE, Bluebird bluebird.  THRILLER 

329 p. [Volwassenenafdeling] (ook als Engelstalig e-boek aanwezig) 

Ondanks het feit dat hij geschorst is, gaat de zwarte Texas Ranger Darren 

Matthews naar het dorpje Lark als hij hoort dat er een dubbele moord is gepleegd. 

De slachtoffers zijn een zwarte man en een blanke vrouw en de blanke sheriff gaat 

er zonder meer van uit dat de moorden niets met elkaar te maken hebben.  

Onderwerp: Texas / Racisme 

Elizabeth MACNEAL, De poppenfabriek. 

384 p. [Volwassenenafdeling] 

De roman speelt zich af in Londen in de jaren 1850. Iris werkt in een poppenfa-

briek. Silas is taxidermist en een verwoed verzamelaar van morbide curiositeiten. 

De man en het meisje ontmoeten elkaar toevallig in Hyde Park, tijdens de bouw 

van de wereldtentoonstelling. Voor Silas betekent deze ontmoeting een… 

 Onderwerp: Vrouwen  / Obsessionele liefde 

Hilary MANTEL, Liefde verkennen. 

238 p. [Volwassenenafdeling] 

Een jonge vrouw stapt samen met twee vriendinnen van de kloosterschool in Lan-

cashire over naar het universitaire wereldje in Londen. De auteur beschrijft met 

de nodige ironie de volwassenwording van de drie meisjes die in de jaren ‘70 en 

‘80 proberen los te komen van de  kortzichtige normen en waarden... 

Onderwerp: Jeugd / London ; 1945 

Lisa MAXWELL, De laatste magiër.  FANTASY 

524 p. [Volwassenenafdeling] 

Levend in Canada blikt de hoofdpersoon terug op zijn bizarre avontuur op een 

sloep in de Grote Oceaan. De vader van de zestienjarige jongen Pi heeft een die-

rentuin in India. Ze besluiten het land te verlaten en alle dieren mee te nemen. 

   

Jon MCGREGOR, Reservoir 13. 

288 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

Het begin van Reservoir 13 heeft veel weg van een stereotiepe thriller: de dertien-

jarige Rebecca is op vakantie met haar ouders in een klein dorpje in de Peak Dis-

trict wanneer ze spoorloos verdwijnt. De hele gemeenschap voelt zich betrokken. 

Peak district is een regio met een natuurpark en overal in de heuvelachtige... 

Onderwerp: Vermiste kinderen / Verlies (emotie)  
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Deon MEYER, Prooi.  THRILLER 

422 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

In een toeristentrein tussen Kaapstad en Pretoria wordt een man vermoord. Zijn 

lijk wordt langs de spoorlijn gevonden. De rechercheurs onder leiding van Bennie 

Griessel van elitekorps de Valken staan lange tijd voor een raadsel en het werken 

wordt hun onmogelijk gemaakt als van hogerhand bevolen wordt dat dit zelf-

moord was. 

Onderwerp: Zuid-Afrika  

Alex MICHAELIDES, De stille patiënt. 

351 p. [Volwassenenafdeling] 

Zes jaar geleden trof de politie de schilderes Alicia aan, naast haar vastgebonden 

echtgenoot die met vijf schoten in het hoofd werd vermoord. Er bestond geen 

twijfel over de dader, maar de moord bleef een raadsel omdat Alicia sindsdien 

geen woord meer heeft gezegd. Psychotherapeut Theo Faber bijt zich vast... 

 

MADELINE MILLER, Circe.  HISTORISCH 

384 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

Madeline Miller brengt de oudheid sprankelend tot leven in een betoverend ver-

haal van goden en helden, magie en monsters, overleven en transformatie. Ze 

geeft een intrigerende vrouw uit de zijlijn van de Griekse mythologie een eigen 

stem. Circe is de onsterfelijke dochter van zonnegod Helios en waternimf Perseis.  

Onderwerp: Grieks-Romeinse mythologie 

Haruki MURIKAMI, Norwegian wood. KLASSIEKER 

317 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

Toru Watanabe is een student in Tokio die zijn leven zo eerlijk mogelijk probeert 

te leiden, maar in zijn verleden huist een onverwerkt verdriet. Ooit pleegde zijn 

beste vriend Kizuki zelfmoord. Voor Watanabe is dat nog altijd een pijnlijke herin-

nering, en Kizuki’s toenmalige vriendin Naoko stort er zelfs door in.  

Onderwerp: Japan / Onmogelijke liefde 

Alex NORTH, De fluisterman. THRILLER 

416 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

De Fluisterman van Alex North, is een duistere psychologische thriller in de sfeer 

van The Silence of the Lambs en A nightmare on Elm Street. Nog gebroken door de 

dood van zijn vrouw besluit Tom Kennedy met zijn zoon Jake te verhuizen naar het 

kleine stadje Featherbank om een nieuwe start te maken.  
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Amélie NOTHOMB, Het doorboorde hart. 

143 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

Diane is een moderne sneeuwwitje. Moederliefde is een absolute voorwaarde 

voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Diane moet die liefde helaas ontbe-

ren: zij is bij haar geboorte al zo mooi dat de moeder, Marie, toch ook een heel 

mooie vrouw, jaloers op haar is. Haar moeder verzorgt haar, maar schenkt haar 

geen liefde. 

Onderwerp: Moeder-dochterrelatie / Jaloezie  

Griet OP DE BEECK, Vele hemels boven de zevende. 

270 p. [Volwassenenafdeling] 

In haar veelstemmige debuutroman laat de auteur vijf personages beurtelings hun 

verhaal vertellen: de zussen Eva en Elsie, hun vader Jos, Elsies dochter Lou, en de 

kunstschilder Casper. In korte hoofdstukken zien we de vijf personages rusteloos 

hun weg zoeken. Centraal staat kwetsbare Eva, grote vriendin... 

Onderwerp: Liefde / Familie 

Tommy ORANGE, Er is geen daar daar. 

320 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

Deze debuutroman van Tommy Orange bevat een mozaiekvertelling over twaalf 

personen uit Oakland, Californie, met een inheems-Amerikaanse (native American) 

achtergrond die uiteindelijk allemaal op een dramatische manier samenkomen 

tijdens een traditionele powwow in het stadion van deze stad.  

Onderwerp: Indianen / Cultuurverschillen / Noord-Amerika  

Richard POWERS, Tot in de hemel. 

602 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

In deze roman spelen bomen een belangrijke rol in de levens van meerdere perso-

nages. Een professor wordt verketterd vanwege haar theorie dat bomen met el-

kaar kunnen communiceren. Een Noorse immigrant maakt jaarlijks een foto van 

een groeiende kastanjeboom. Een verlamde man krijgt inzicht... 

   

Rosie PRICE, Wat rood was. 

320 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

De vriendschap tussen Max Rippon en Kate Quaile is op het eerste gezicht onwaar-

schijnlijk. Max is sociaal, populair en rijk. Kate, daarentegen, is introvert en minder 

welgesteld: ze werd opgevoed door een alleenstaande moeder die haar heil zoekt 

in aardewerk. Als de twee elkaar ontmoeten op de universiteit en ontdekken dat 

ze uit dezelfde buurt komen. 

Onderwerp: Trauma’s / Disfunctionele gezinnen /  
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Emma REYES, Het boek van Emma. WAARGEBEURD 

201 p. [Volwassenenafdeling] 

De Colombiaanse Emma Reyes was een beeldend kunstenares die vooral in eigen 

land en in Frankrijk bekendheid genoot. Enkele jaren na haar dood kwamen 23 

brieven bovendrijven, die ze in de periode 1969-1997 aan een vriend German Arci-

niegas had gestuurd en waarin ze haar jeugd beschreef.  

Onderwerp: Kinderwereld  

Lucinda RILEY, De zeven zussen: Maia’s verhaal.  ROMANTISCH 

569 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

De zeven zussen is een echte pageturner en een enorme bestseller. Het is het eer-

ste van zeven boeken over zeven zussen. Het beschrijft het leven van Maia, een 

van de meisjes die geadopteerd is door Pa Salt. Deze teruggetrokken miljonair is 

onlangs overleden. De zusjes ontmoeten elkaar in Geneve... 

   

Sally ROONEY, Normale mensen. 

253 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) 

In Normale mensen vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en 

Connell. Als Connell in januari 2011 zijn moeder ophaalt, die werkster is in een 

landhuis in een Iers stadje, treft hij in de keuken zijn klasgenote Marianne aan. 

Hoewel ze op school geen contact hebben, raken ze nu aan de praat, worden ze 

verliefd en krijgen ze een relatie.  

Onderwerp: Liefde / Studentenleven 

Ahmed SAADAWI, Frankenstein in Bagdad 

320 p. [Volwassenenafdeling] 

Frankenstein in Bagdad is geen spannend verhaal maar een satirisch-allegorische 

antioorlogsroman van de Irakese schrijver en journalist Ahmed Saadawi. Het van-

uit meerdere perspectieven en met zwarte humor vertelde verhaal speelt zich af in 

een wijk in Baghdad in de nasleep van de Amerikaans-geallieerde invasie.  

Onderwerp: Irak : Bagdad- 2000/ Oorlogtrauma’s  

Roberto SAVIANO, De kinderen in de sleepnetten. WAARGEBEURD 

382 p. [Volwassenenafdeling] 

Deze roman is geinspireerd op een Napolitaanse trend van de laatste jaren: de 

opkomst van ‘babygangs’, adolescenten die als ware maffiosi, met eigen rangorde 

en gebruiken, de rol overnemen van de vergrijsde ‘capi’. Nicolas (16), alias de Ma-

radja, werpt zich op als leider van een clan van een tiental jonge adolescenten 

 Onderwerp: Jeugdbendes / Napels : Maffia  

2 

2 

2 

3 

 1 



David SEDARIS, Calypso. HUMOR VERHALEN 

220 p. [Volwassenenafdeling] 

David Sedaris laat zien hoe onvoorstelbaar grappig en bijzonder het dagelijkse le-

ven kan zijn. Als je er maar oog voor hebt en de verhalen weet te vertellen. In on-

navolgbaar lichtvoetige, sardonische en soms bijna cru directe literaire schetsen 

beschrijft hij hilarische en aangrijpende momenten uit zijn leven, met zijn familie, 

vrienden en toevallige passanten. 

Onderwerp: Sedaris, David 

Kamila SHAMSIE, Huis in brand. 

252 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) (ook beschikbaar via 

cloudLibrary) 

Huis in brand is een brandend actuele hervertelling van de Griekse tragedie Anti-

gone. Centraal staat een Brits-Pakistaanse familie: oudste zus Isma en de tweeling 

Aneeka en Parvaiz. Na de dood van hun moeder voedt Isma de tweeling op met 

hulp en advies van een vriendelijke overbuurvrouw.  

Onderwerp: Islamitische Staat 

Graeme SIMSION, Het Rosie resultaat. HUMOR 

367 p. [Volwassenenafdeling]  

In deze roman staan Don en Rosie uit de eerdere Graeme Simsion romans Het Ro-

sie project en Het Rosie effect voor een nieuwe uitdaging: hun zoon Hudson, die 

trekjes van autisme vertoond, voorbereiden op de middelbare school. Hudson 

gaat niet alleen bijna naar de middelbare school, het gezin is... 

Onderwerp: Autismespectrumstoornissen 

Marek SINDELKA, Materiaalmoeheid. 

278 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary) 

De Tsjechische schrijver verrast met een meesterlijke vertelling over twee broers 

die wegvluchten uit oorlogsgebied en Europa trachten te bereiken. Elk van de 

broers volgt zijn eigen route en lot. De verschrikkingen onderweg, psychische, 

maar vooral fysieke, worden letterlijk tot in de vezels beschreven.  

Onderwerp: Vluchtelingen 

Zadi SMITH, Witte tanden.  KLASSIEKER  HUMOR 

403 p. [Volwassenenafdeling] 

Witte tanden is een satirische “minderhedensoap” en vertelt het sprankelende en 

humoristische verhaal van een opmerkelijke vriendschap. We volgen de families 

Jones, Iqbal en Chalfen gedurende een halve eeuw. De families hebben verschil-

lende huidskleuren, verschillende godsdiensten en een verschillend koloniaal... 

Onderwerp: Groot-Brittanië ; 1945 -   
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Donna TARTT, De verborgen geschiedenis. KLASSIEKER  THRILLER 

621 p. [Volwassenenafdeling] 

Richard Papen, zoon van een eenvoudige benzinepomphouder in Californie, 

schrijft zich in als student bij het prestigieuze Hampden College, ver van huis aan 

de oostkust. Al direct bij aankomstraakt hij gefascineerd door het selecte clubje 

van vijf rijke studenten rond de charismatische docent Julian Morrow.  

Onderwerp: Generatie X 

Jeroen THEUNISSEN, Jouw huid. 

253 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig)  

In deze roman ziet de lezer Brussel door de ogen van Griff, een man die vanuit Wa-

les naar deze stad gekomen is om te werken als lobbyist voor de multinationals. Hij 

ontmoet Ama, een Ghanese vrouw zonder verblijfsvergunning. Zij gaan een relatie 

aan en het spanningsveld tussen de twee wordt door Theunissen op stijlvolle... 

Onderwerp: Liefde / Brussel 

C.T. TUDOR, De krijtman.  THRILLER 

326 p. [Volwassenenafdeling] 

In 1986 ontdekken vier vrienden van omstreeks twaalf jaar het in stukken gehakte 

lichaam van een meisje in het bos. De dader werd nooit gevonden. Dertig jaar later 

vertelt Eddie hoe alle oude herinneringen aan die zaak weer opgerakeld worden 

door Mickey die er een boek over wil schrijven en meent te weten wie de dader is. 

 

Stuart TURTON, De zevenvoudige dood van Evelyn Hardcastle. THRILLER 

413 p. [Volwassenenafdeling] 

Hou je van een spelletje Cluedo en zoek je een mentale uitdaging, dan is de intel-

lectuele thriller De zevenvoudige dood van Evelyn Hardcastle iets voor jou. De plot 

van deze thriller is heerlijk complex met een twist op bijna elke pagina. Het is een 

echte hersenkraker vol tijdlussen, lichaamsverwisselingen en mysterie.  

 

Kevin VALGAEREN, Blackwell. FANTASY THRILLER 

447 p. [Volwassenenafdeling] 

In 1891 strandt een eeuwenoud schip op de kliffen nabij het dorpje Whitby. Jeri-

cho Blackwell, lid van de Society for Psychic Investigation and Education, wordt 

samen met archivaris John Dawkins daar naartoe gestuurd om te onderzoeken wat 

er precies aan de hand is. Blackwell is auteur van griezelverhalen, 
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Anne-Fleur VAN DER HEIDEN, De Klaproos. WAARGEBEURD 

175 p. [Volwassenenafdeling] 

In de sterk autobiografisch getinte debuutroman wordt in korte hoofdstukken het 

verhaal verteld van Noor, haar drugverslaafde moeder en stiefvader Las. In haar 

jeugd wist Noor zich, met veel moeite en met hulp van haar opa en oma, te ont-

worstelen aan haar benarde thuissituatie. Die stond altijd in het teken van de ver-

slaving van Las en haar moeder 

Onderwerp: Drugsverslaving  

A.F.Th. VAN DER HEIJDEN, Mooi doodliggen. 

365 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig) (ook beschikbaar via 

cloudLibrary)  

Uitgangspunt voor dit verhaal is de moord in mei 2018 op de Russische journalist 

Babtsjenko, in deze roman Grigori Moerasjko geheten. Moerasjko wil Rusland aan-

klagen voor het neerhalen  van vlucht ‘MX17’. Vanwege bedreigingen is hij met 

vrouw en kinderen naar Oekraine gevlucht. Omdat hij ook daar niet veilig is… 

Onderwerp: Nepnieuws / Maatschappijkritiek 

Jeff VANDERMEER, Borne.  SCIENCEFICTION 

395 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary)  

In een verloren en verwoeste stad vol gevaren zoekt Rachel naar restjes biotech 

voor haar partner Wick. De stad staat onder streng toezicht van een soort giganti-

sche moordzuchtige beer genaamd Mord, een uit de hand gelopen project van 

‘The Company’. Op een dag vindt ze iets dat lijkt op een zeeanemoon... 

Onderwerp: Biotechnologie / Relaties / Overleve  

Dimitri VERHULST, De pruimenpluk.  

151 p. [Volwassenenafdeling] (ook als e-boek aanwezig)  

Moe van de mens, kampioen van de solitude, woont Mattis afgelegen aan een 

meer, waar hij zijn potentie naar beneden drinkt. Een donker denker met een ta-

nend geloof in zowat alles, dus zeker ook in de liefde. Soms echter, twijfelt hij aan 

zijn kwaliteiten als eenzaat en misantroop, en overweegt hij een leven in een... 

Onderwerp: Liefde / Eenzaamheid  

Emma VISKIC, Resurrection Bay.  THRILLER 

251 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary)  

De meeslepende thriller Resurrection Bay van Emma Viskic vertelt het verhaal van 

een dove man die op zoek gaat naar de moordenaar van een jeugdvriend. En hoe-

wel hij je niet verstaat, ziet hij alles… Wanneer Calebs jeugdvriend op brute wijze 

wordt vermoord in zijn huis in Melbourne besluit hij de moordenaar op te sporen 

Onderwerp: Doven 
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Willy VLAUTIN, Laat me niet vallen. 

297 p. [Volwassenenafdeling] 

Met een groot inlevingsvermogen beschrijft Willy Vlautin de confrontaties en dro-

men van zijn jonge personages. De negentienjarige Horace Hopper wil profbokser 

worden. Als kind (met Indiaans bloed) is hij door zijn ouders verlaten. Zijn oma 

vertrouwt hem toe aan de Reese’s, een gepensioneerd stel dat... 

Onderwerp: Identiteit / Vader -zoonrelatie / Boksen 

Eric VUILLARD, De orde van de dag. HISTORISCH 

304 p. [Volwassenenafdeling] 

Met een groot inlevingsvermogen beschrijft Willy Vlautin de confrontaties en dro-

men van zijn jonge personages. De negentienjarige Horace Hopper wil profbokser 

worden. Als kind (met Indiaans bloed) is hij door zijn ouders verlaten. Zijn oma 

vertrouwt hem toe aan de Reese’s, een gepensioneerd stel dat... 

Onderwerp: Duitsland WO II 

Jesmyn WARD, Het lied van de geesten. 

316 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary)  

Het lied van de geesten van Jesmyn Ward is een absolute topper. Het brengt een 

geschiedenis van geweld, verwaarlozing en racisme in het zuidelijk Amerika. Tiener 

Jojo groeit op in een gebroken familie in de onderklasse van de maatschappij. Hij 

leeft samen met zijn kleine zusje Kayla bij zijn grootouders.  

Onderwerp: Famlie / Armoede ; V.S. 

Brad WATSON, Juffrouw Jane. 

319 p. [Volwassenenafdeling] (ook beschikbaar via cloudLibrary)  

Jane woont in Mississippi in een kleine plattelandsgemeenschap met strakke nor-

men en waarden en uitgestippelde verwachtingspatronen. Daar zal ze nooit aan 

kunnen voldoen. Of ze dat nu wil of niet, Jane is anders. Jane heeft een geheim, is 

mysterieus. Er wordt wel over gefluisterd, maar het fijne weten de bewoners er 

niet van.  

Onderwerp: Kinderloosheid 

Kjell WESTÖ, De zwavelgele hemel. 

474 p. [Volwassenenafdeling] 

De zwavelgele hemel is een grootse roman over de weg naar volwassenheid. Het 

hoofdpersonage blikt terug op zijn jeugd met familie en vrienden. De verteller 

brengt zijn vakanties door op het Finse platteland, waar hij bevriend geraakt met 

de rijke Alex Rabell en zijn zus Stella. Alex opent een deur naar een sprookjesachti-

ge wereld. 

 Onderwerp: Klassentegenstellingen 
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Tara WESTOVER, Leerschool. WAARGEBEURD 

398 p. [Volwassenenafdeling] 

In Leerschool vertelt Tara Westover over haar jeugd als jongste dochter in een 

fundamentalistisch mormoons gezin in Idaho (Verenigde Staten). Tara’s vader, 

waarschijnlijk lijdend aan een bipolaire stoornis, maakt het huishouden tot een 

belegerde vesting, in afwachting van de nabije ondergang van de wereld. 

Onderwerp: Mormonen / Gezin / Vervreemding 
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