Jeugdboekenmaand 2018
Sfeerbeeld uit de toneelvoorstelling
Kip van Troje

Sfeerbeeld klasbezoek Jeugdboekenmaand
2018

Le jardin de Monet à Vétheuil Claude Monet

Aanwinstenboekje
2019/3
april-juni

Inhoudstafel
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 bedoeling een staalkaart te geven van verschillende genres, stijlen en middelen.
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Romans
Façade / Esther Verhoef (VERH)
Twee jaar na haar pijnlijke scheiding komt jonge moeder Iris van der Steen eindelijk
aan vakantie toe. Een roadtrip dwars door snikheet Europa met oldtimer Toet en stapels cassettebandjes uit haar jeugd moet haar dichter bij zichzelf en bij haar reislustige moeder in Portugal brengen. Wanneer ze de knappe, charismatische sportinstructeur Mischa de Jong laat instappen lijkt de reis een romantische wending te nemen.
Maar Mischa is niet wie hij zegt te zijn.
Otmars zonen / Peter Buwalda (BUWA)
Otmars zonen vertelt het verhaal van de jonge Shell-employé Ludwig Smit, die na een
bezoek aan de illustere Johan Tromp op het Siberische eiland Sakhalin strandt in een
sneeuwstorm. Juist nu, wanneer onderzoekjournaliste Isabelle Orthel hem het deksel
komt overhandigen van een beerput, begint Tromps daverende carrière in de oliebusiness te wankelen. Tromp, hedonist, alfaman, kroonprins van Shell en in alles het tegenbeeld van Ludwig, schat zijn twee bezoekers volkomen verkeerd in.
Nog zoveel om voor te leven / Louis De Bernières (DEBE)
In de vroege twintigste eeuw stappen militair verpleegkundige Rosie en RAF-piloot
Daniel Pitt met hun dochtertje in Southampton op de boot naar Ceylon om een nieuw
leven op te bouwen. De weelderige plantageheuvels blijken weinig houvast te bieden
om te kunnen ontsnappen aan de problemen aan het thuisfront. Hun wankele huwelijk wordt bedreigd door hoge verwachtingen en de hunkering naar bevredigende levensdoelen en geluk. Met de toenemende internationale spanningen en de Tweede
Wereldoorlog in het verschiet zijn het roerige tijden, waarin ieder zijn onschuld verliest.
Een berg mensen onder witte lakens / Erik Vlaminck (VLAM)
Een schrijver belandt in het ziekenhuis en moet daar noodgedwongen de kamer delen
met een man die nooit zwijgt. Hij kan niet anders dan luisteren naar een markant levensverhaal. Hij heeft geen verweer tegen een onstuitbare woordenvloed die doorspekt wordt met een uitermate onverdraagzaam gedachtegoed dat de kiem is voor
een gekwetst bestaan.
Zomerzusjes / Elin Hildebrand (HILD)
Harper Frost fladdert door het leven en trekt zich van niets en niemand iets aan. Haar
tweelingzus Tabitha is elegant en beschaafd en doet alles volgens de regels. Ze zijn
dan ook al jaren van elkaar vervreemd. Wanneer een familiecrisis hun dwingt een
team te vormen beseft de tweeling dat de speciale band die ze hebben misschien toch
belangrijker is dan de verwijten die hen uit elkaar hebben gedreven. Zijn ze in staat
om de strijdbijl en hun onderlinge rivaliteit te begraven en opnieuw te beginnen?
De hoogste eer / Danielle Steel (STEE)
Gaëlle is zestien wanneer Duitsland in 1940 Frankrijk binnenvalt en de verschrikkingen
van de oorlog hun intrede doen. Gaëlle gaat in het verzet en doet heldhaftig werk.
Maar wanneer de oorlog eindigt wordt ze ten onrechte beschuldigd van collaboratie. In
Parijs en later in New York bouwt zij een nieuw leven op, maar het stempel van verraad blijft aan haar kleven. Tot haar kleindochter, een gerespecteerd journaliste, besluit haar reputatie in ere te herstellen. Wordt de moed van een vrouw in oorlogstijd eindelijk
erkend?
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De angst / C.L. Taylor (TAYL)
Toen Lou van huis wegliep om met haar leraar Mike naar Frankrijk te vertrekken was
ze ervan overtuigd dat hij haar grote liefde was, maar hij bleek heel anders in elkaar te
zitten en liet Lou gebroken achter. Achttien jaar later ontdekt Lou dat hij een nieuw

Romans
slachtoffer op het oog heeft en ze is vastbesloten te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt.
De val van Gondolin / J.R.R. Tolkien (TOLK)
De val van Gondolin volgt de ultieme krachtmeting tussen ‘de bron van alle kwaad'
Morgoth en de zeegod Ulmo. Morgoth probeert de verborgen stad Gondolin te vinden en te vernietigen, terwijl Ulmo de Noldor verdedigt. De lezer volgt een van de
Noldor, Tuor, die een avontuurlijke en gevaarlijke queeste onderneemt om Gondolin
te vinden. Wanneer hij eindelijk aankomt in Gondolin, wordt hij een belangrijk man en krijgt
hij een zoon: Eärendil. Maar Morgoth valt aan met Balrogs, draken en orks en de stad lijkt
ten onder te gaan…
Vergeten verleden / J.D Robb (ROBB)
Bij een vooraanstaand persbureau wordt een portfolio bezorgd. Het staat vol foto’s
die niet zouden misstaan op de cv van een beginnend fotomodel. Alleen is de afgebeelde vrouw geen model en is ze op de laatste foto dood. De moordenaar is niet
alleen intelligent en perfectionistisch maar ook een gevoelige artiest die voor veel
vrouwen onweerstaanbaar blijkt. Niet zo gek, want hij belooft precies datgene waar zijn doelwitten naar verlangen: eeuwige jeugd en schoonheid. Maar tegen welke prijs?
De olijfboom / Lucinda Riley (RILE)
Tijdens een zwoele zomer in Cyprus wordt de jonge Helena voor het eerst in haar
leven verliefd. Nu, vierentwintig jaar later, erft ze het vakantiehuis waar ze destijds
verbleef en ze besluit de zomer in Cyprus door te brengen met haar gezin. Een toevallige ontmoeting met haar jeugdliefde zorgt voor een botsing tussen Helena's verleden en het heden, wat grote gevolgen heeft voor haar gezin. De dertienjarige Alex
zoekt naar antwoorden en Helena weet dat ze niet langer kan weglopen voor de waarheid.
De vergeten Deverill / Santa Montefiore (MONT)

De Deverill kronieken; 4

Kasteel Deverill, 1892. De beeldschone, maar eigenzinnige Arethusa is met haar zeventien jaar nog lang niet klaar voor het huwelijk. Om nog even van haar vrijheid te
genieten weet ze haar tante in Londen over te halen haar uit te nodigen voor het balseizoen. Nantucket, Massachusetts, 1960. Wanneer uit haar testament blijkt dat
Arethusa Clayton wil dat haar as wordt uitgestrooid in Ierland, op een heuvel die uitkijkt op
kasteel Deverill, zijn haar kinderen stomverbaasd. Bovendien blijkt uit het testament dat ze
een derde van haar vermogen nalaat aan een anonieme onbekende. In het besef hoe weinig
ze van haar moeder weet, besluit Faye, haar dochter, naar Ierland te reizen, op zoek naar
Arethusa's verleden.
Iers dagboek / Benoîte Groult (GROU)
In Iers dagboek beschrijft Benoîte Groult de belangrijkste aspecten van haar tijd in
Ierland. Een belangrijk deel is gewijd aan de driehoeksverhouding waarin Groult verwikkeld raakte, verscheurd als ze was door de relatie met Guimard aan de ene kant
en haar gevoelens voor haar Amerikaanse geliefde Kurt aan de andere. Haar huwelijk
is ingedut maar ze kan zichzelf er niet toe zetten Guimard te verlaten.
De vervloekte roeping / Garvin Pouw (POUW)

Valtada: de Kronieken van Azeria; 1

Vier levens staan op hun kop wanneer een vreemde kracht hen naar een heilig eiland
roept. Niemand weet welk pad van het lot ze bewandelen: jagen ze de liefde na, zijn
ze op zoek naar de oorsprong van het leven of zijn ze vooral op de vlucht voor die
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monsterlijke schaduw die hen allen naar het leven staat? Gevolgd door ‘Het eerste Eiland’
Het schooltje van Auschwitz / Mario Escobar (ESCO)
Berlijn 1943. Helene Hannemann staat op het punt om haar vijf kinderen naar school
te brengen als de Gestapo binnenvalt. Haar man en kinderen zullen worden gedeporteerd vanwege hun Roma afkomst. Helene weigert haar gezin in de steek te laten en
gaat met hen mee op transport naar Auschwitz. Als daar duidelijk wordt dat Helene
niet alleen Duits is, maar ook een ervaren verpleegster, wordt ze gedwongen te werken onder kamparts Mengele, die haar vraagt een school te starten. Hoewel zij ook zwaar te
lijden heeft, weet ze de kracht op te brengen om voor de kinderen te zorgen en ze te beschermen tegen het kampleven en Mengele.
Archief van verloren kinderen / Valeria Luiselli (LUIS)
Een gebroken huwelijk voorin de auto, een stel wijsneuzen op de achterbank, en continu David Bowies ‘Space Oddicy' op de speakers. Een Mexicaans-Amerikaans gezin
reist van New York naar Arizona, op zoek naar oude verhalen, vergeten geruchten en
de laatste geluiden van de Apachen. Maar terwijl het gezin naar het zuiden reist, trekken vanuit Centraal-Amerika tienduizenden kinderen zonder ouders richting de Amerikaanse grens, op zoek naar een beter leven. Wanneer de kinderen van het gezin verdwijnen, komen de twee verhaallijnen angstaanjagend dicht bij elkaar en lijken ze met elkaar
verstrengeld te raken.
Gouden kooi / Camilla Läckberg (LACK)
Voor de buitenwereld lijkt het of Faye alles heeft maar duistere herinneringen uit haar
jeugd in Fjällbacka achtervolgen haar en ze voelt zich steeds meer gevangen in een
gouden kooi. Ooit was ze een sterke vrouw met ambities maar voor Jack heeft ze alles opgegeven. Als hij haar verlaat, stort haar hele wereld in. Ineens heeft ze helemaal niets meer. Eerst is ze radeloos maar dan besluit ze zich niet zomaar gewonnen
te geven en beraamt ze een meedogenloos wraakplan.
De held / Jessica Durlacher (DURL)
Nooit kwam Sara Silverstein in aanraking met geweld of het moest het met geheimen
omgeven verleden van haar vader zijn. Tot ze op een herfstdag in het bos oog in oog
komt te staan met een verkrachter. Niet lang daarna worden zij en haar familie ’s
nachts op gewelddadige wijze overvallen in hun huis. Dan doet Sara een gruwelijke
ontdekking. Alles wat ze heeft geleerd over goed en kwaad lijkt niet meer te gelden.
Er blijft voor Sara niets anders over dan het nemen van een dodelijk besluit.
Ik wil met je mee! / Jill Mansell (MANS)
Wanneer Mimi voor het eerst haar vaders nieuwe huis in de Cotswolds bezoekt, raakt
ze verliefd op het dorp en de mensen die er wonen. Vooral met Cal heeft ze meteen
een klik. Hij is gastvrij, charismatisch en gewoonweg té knap. Maar het leven staat op
het punt om een aantal onverwachte en schokkende wendingen te nemen. Het pad
van Mimi en Cal zal steeds opnieuw kruisen maar zal het ooit het juiste moment voor
hen beiden zijn?
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Jagersmaan / Jan Vantoortelboom (VANT)
Victor Vanheule moet zijn geboortedorp Elverdinge verlaten, door de armoede en de
schande van een onwettelijke dochter, voor wie hij geen vader kan zijn. Victor neemt
de boot naar Amerika, maar spoelt aan in Ierland. In zijn poging een nieuw leven te
beginnen, wordt Victor opnieuw dwarsgezeten. Als hij een jong meisje alleen aantreft
na de executie van haar vader en ze beiden gevaar lopen, ontstaat er tussen hen een
broze band die in stand gehouden wordt door een verbeten vertrouwen in hun red-
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ding.
Mooi doodliggen / A.F.Th. Van Der Heijden (VAND)
29 mei 2018. Tijdens een tumultueuze vergadering van de VN Veiligheidsraad in
New York, gewijd aan de MX17-ramp, wordt onder de aanwezige journalisten het
bericht verspreid dat hun Russische collega Grigori Moerasjko in Kiev is doodgeschoten. Moerasjko blijkt te hebben samengespannen met de Oekraïense geheime dienst
om de Russen te misleiden. Hij heeft zichzelf daarmee ongewild tot een verspreider
van fake news gemaakt. Het ergste is dat ook zijn geliefde Yulia zich door Grigori
verraden voelt en hem verlaat. Door iedereen verstoten keert hij naar Rusland terug om
daar onverschrokken zijn onderzoek naar de toedracht van "MX17' voort te zetten.
De eeuwige tijd / Deborah Harkness (HARK)
Op het slagveld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de jonge chirurg Marcus MacNeil de mysterieuze Matthew Clairmont. Matthew doet Marcus een
aanbod dat hij niet kan weigeren: een kans op een nieuw leven, een eeuwig leven.
Driehonderd jaar later valt hij als een blok voor de jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het
beste als Phoebe ook een vampier wordt, maar algauw blijkt dat het leven van een
nieuwe vampier in het moderne Londen net zo zwaar is als in het Amerika van de
18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de schaduwen waar hij driehonderd jaar geleden aan
dacht te zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen achtervolgen.
Jongen verslindt heelal / Trent Dalton (DALT)
Het leven van de twaalfjarige Eli Bell is ingewikkeld. Toch staat hij open en vrolijk in
het leven en probeert hij een goed mens te zijn in een krankzinnige wereld. Maar
het lot zorgt steeds voor nieuwe problemen. Dan wordt Eli's moeder gearresteerd en
moet hij bij zijn onbekende vader aankloppen, waardoor hij oog in oog komt te
staan met de criminelen die zijn wereld overhoopgooiden. En tot overmaat van ramp
wordt hij ook nog eens verliefd op het meisje van zijn dromen…
Een plek voor ons / Fatima Farheen Mirza (MIRZ)
Wanneer Amar, de jongste zoon, na drie jaar stilte terugkeert om bij het huwelijk
van zijn oudere zus Hadia te zijn, wordt zijn Indiaas-Amerikaanse familie geconfronteerd met het verleden. Waarom liep Amar van huis weg? En wat betekent het dat
hij nu terug is? Tariq en Layla, de ouders, zoeken naar de juiste balans tussen discipline en geduld bij het overbrengen van hun tradities en geloof aan de kinderen. Hadia, Huda en Amar proberen juist hun eigen pad te bewandelen, waarbij ze moeten manoeuvreren tussen hun eigen dromen en de verlangens van hun ouders.
Droom van een zomer / Susan Wiggs (WIGG)
Met nog twee jaar te gaan, kan Sonnet Romano al bijna alles afvinken van haar todo-lijstje-voor-mijn-dertigste. Ze heeft net een prestigieuze reisbeurs in de wacht
gesleept. Ze heeft een vriendje, die iets erg belangrijks doet in de politiek. En dan
woont ze ook nog in Manhattan. Wanneer haar moeder ernstig ziek wordt, besluit
ze baan, beurs en vriendje in de wacht te zetten en terug te keren naar Avalon, het
dorpje aan het meer waar ze is opgegroeid. En waar Zach Alger rondloopt, wiens kus
bij het meer ze nooit is vergeten…
Pet Sematary / Stephen King (KING)
Van een oude begraafplaats van indianen in een klein stadje in New England gaan
sinistere krachten uit waarvan een doktersfamilie het slachtoffer wordt.
De boekwinkel voor gebroken harten / Robert Hillman (HILL)
Tom Hope verwacht geen wonderen. Hij doet wat hij kan op zijn boerderij. Maar sinds zijn
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vrouw Trudy hem, samen met hun kleine Peter, verliet om zich bij een religieuze gemeenschap aan te sluiten, is Tom eenzaam. Dan komt Hannah Babel in beeld. Boekverkoopster en een wervelwind van een vrouw. Hij durft te geloven dat ze elkaar
gelukkig zouden kunnen maken. Maar het is 1968: vierentwintig jaar nadat Hannah
met haar zoontje in Auschwitz arriveerde. Tom Hope gaat de strijd aan met een verdriet dat hij zich nauwelijks kan voorstellen…
Eeuwig nacht / Patrick De Bruyn (DEBR)
Na enkele spectaculaire verkeersongevallen overlijdt de exuberante mijnheer Adam
totaal onverwacht in het ziekenhuis. Zijn testament opent een doos van Pandora met
oplichting, fraude en een femme fatale die mijnheer Adam vakkundig heeft gepluimd. Waren de opeenvolgende ongevallen wel toeval? Kleindochter Elise is ervan
overtuigd dat haar grootvader werd vermoord om zijn erfenis sneller buit te maken
en vreest dat hij niet het enige slachtoffer is. Elise is vastbesloten om na vier jaar
nog achter de waarheid te komen.
Het laatste geschenk van Paulina Hoffmann / Carmen Romero Dorr
(DORR)
Berlijn, 2016. Alicia heeft altijd een goede band gehad met haar grootmoeder. Wanneer ze overlijdt, erft Alicia een appartement in Berlijn dat Paulina in het geheim
heeft gekocht. Paulina woonde daar als jong kind. Haar beste vriendinnetje was
joods, maar hun vriendschap werd al snel verboden door de ouders. De verschrikkingen nemen vanaf dat moment alleen maar toe en de rest van Paulina's leven wordt hierdoor
getekend. Alicia besluit naar Berlijn af te reizen; misschien dat Paulina een boodschap voor
haar heeft achtergelaten. Want waarom heeft juist zij het appartement geërfd?
De patiënten van dokter Garcia / Almudena Grandes (GRAN)
Wanneer dokter Guillermo García Medina het leven van Manuel Arroyo Benítez redt,
ontstaat er tussen de twee mannen een hechte vriendschap. Na zijn herstel wordt
Manuel teruggeroepen naar Genève. Guillermo denkt dat hij hem nooit meer terug
zal zien. Maar dan, jaren later, keert Manuel plots terug voor een nieuwe, gevaarlijke
opdracht. Hij is vastbesloten in het onderduikingsnetwerk van veel gezochte nazikopstukken uit het Derde Rijk, gerund door Clara Stauffer, te infiltreren. En wie anders dan
Guillermo kan hem hierbij helpen?
Een tragisch verhaal / Jo Claes (CLAE)
In een vijver van de Parkabdij te Heverlee wordt het lijk van een professor muziekgeschiedenis gevonden. Zelfmoord op het eerste gezicht. Hoofdinspecteur Thomas
Berg denkt dat de dood van de man te maken heeft met een waardevol vijftiendeeeuws liedjesboek dat volgens sommigen een vervalsing is. Is de professor daarom
vermoord? Of is de hoge levensverzekering het motief? Als hij eindelijk denkt de dader te kennen, komt hij tot de onthutsende vaststelling dat hij even blind is geweest als Oedipus. Pas dan slaagt hij erin om de maskers te doen vallen en krijgt de zaak een bijzonder
tragische ontknoping.
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Met planten leren praten / Marta Orriols (ORRI)
De dood was altijd ver weg voor Paula, tot het moment dat ze haar partner Mauro
verliest. Paula, een neonatoloog van in de veertig die haar leven piekfijn op orde
heeft, ziet zich op dat moment keihard geconfronteerd met het feit dat zij wél leeft.
Na haar onverwachte verlies kan ze niet anders dan zich in zichzelf terugtrekken.
Verlaten blijft ze achter en gaat naarstig op zoek naar houvast. Die vindt ze, tot haar
grote verrassing, in het appartement van Mauro, waar ze met hem heeft samengewoond.

Romans
De dochters van de kapitein / Maria Dueñas (DUEN)
Drie Spaanse zussen emigreren begin twintigste eeuw naar de VS, waar ze het restaurant van hun overleden vader overnemen. Aanvankelijk verzetten ze zich tegen de
manier van leven in New York, maar algauw beseffen ze dat ze alleen kunnen overleven als ze zich aanpassen aan de nieuwe wereld. Ieder van de drie dochters beleeft
daarbij haar eigen avonturen…
De ongetrouwde hertog / Julia Quinn (QUIN)

De familie Bridgerton-serie; 1

Londen, 1813. De aanstaande verloving van Daphne Bridgerton en de aantrekkelijke
hertog Simon Basset is het nieuws van de dag. Wat niemand weet, is dat de verloving
slechts schijn is. Maar hoe beter Daphne hem leert kennen, hoe meer ze begint te
geloven dat ze haar droomman al heeft gevonden. Daphne zal al haar charmes in de
strijd moeten gooien om de eigenzinnige hertog ervan te overtuigen dat trouwen zo gek niet
is en dat zijn ideale vrouw veel dichterbij is dan hij denkt.
Het grote huis / Erica James (JAME)
Het is de zomer van 1939 en thrillerschrijfster Romily Temple keert na een promotietour door Europa terug naar Engeland en haar kersverse echtgenoot Jack Deveraux.
Als bij thuiskomst blijkt dat Jack ernstig ziek is en het einde nadert, heeft Romily
geen andere keus dan de familie bijeen te roepen. En dat terwijl Jacks zoon en dochter niet van haar bestaan afweten… Door de omstandigheden gedwongen, verblijven ze allemaal een week lang in het grote huis dat niet groot genoeg lijkt te zijn om alle ego’s, ruzies
en familiegeheimen te herbergen. Hun leven daarna zal nooit meer hetzelfde zijn…
Ik wist het al / Kristin Harmel (HARM)
Nadat haar man Patrick tien jaar geleden omkwam bij een verkeersongeluk, was Kate
zo diep in de rouw dat ze niet dacht ooit nog een nieuwe liefde te zullen vinden. Toch
bleek de tijd inderdaad haar wonden te helen, en nu heeft ze het aanzoek van haar
nieuwe vriend Dan geaccepteerd. Als ze steeds vaker droomt over Patrick brengt de
haast beangstigende echtheid van die dromen haar aan het twijfelen of ze wel op de
goede weg is. Ze besluit dat ze eens iets heel nieuws moet proberen en geeft zich op voor
een cursus gebarentaal. Het inspirerende contact met de dove kinderen en hun enthousiaste
begeleider Andrew, is een eyeopener, maar vindt ze ook de moed om haar leven drastisch om
te gooien?
De verdwenen orde / Steve Berry (BERR)
Ridders van de Gouden Cirkel was het grootste geheim genootschap in de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden miljarden aan gestolen goud en zilver. Nu, ruim honderdvijftig jaar later zijn twee nazaten van de Ridders op zoek naar de verloren gewaande schatten. Cotton Malone raakt betrokken op een manier die hij niet had kunnen voorzien. Via de achterkamers van het Smithsonian instituut, de bossen in
Arkansas tot de bergen in Nieuw Mexico; de jacht op een lang verloren schat is niet zonder
gevaar, vooral nu politiek Washington zich erin mengt, met alle corruptie, bedreiging en complotten van dien …
Blijf hun namen noemen / Simon Stranger (STRA)
1941. Een heel gewone woning in het Noorse Trondheim wordt in beslag genomen
door de nazi's. Het gebouw met de bijnaam ‘Het bendeklooster' wordt bezet door de
Rinnan gang, die in de kelder honderden gevangenen op gruwelijke wijze verhoort,
martelt en vermoordt. Vijf jaar na de oorlog krijgt het huis nieuwe bewoners: een
jong, Joods stel met hun kinderen. Een van deze kinderen, Grethe, de toekomstige
schoonmoeder van schrijver Simon Stranger, groeit al zingend en verstoppertje spelend op in
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dezelfde kamers als die waarin slechts enkele jaren daarvoor nog gruwelijke taferelen plaatsvonden.
Citytrip / Gerda Van Wageningen (VANW)
Nadat er op een vervelende manier een einde is gekomen aan haar huwelijk, heeft
Cynthia Blom het geluk gevonden bij weduwnaar Jasper van Heeteren. Ze willen
graag samenwonen en zo een groot en gelukkig gezin vormen. De kinderen denken
hier anders over en weten niet zo goed wat ze aan moeten met de verliefdheid van
hun ouders. Om elkaar beter te leren kennen, besluiten ze met zijn zessen een citytrip naar Londen te maken. Ze beleven veel plezier in de stad, maar Cynthia en Jasper ontdekken eveneens dat het niet zo eenvoudig is als ze in hun verliefdheid hadden gehoopt en gedacht. De roze wolk maakt al snel plaats voor de realiteit van het leven. In hoeverre kunnen en willen ze zich nog aanpassen?
Kom je spelen? / M.J. Arlidge (ARLI)
Chicago wordt opgeschrikt door de moord op twee jonge twintigers, beiden zijn gruwelijk verminkt. Het enige verband tussen de twee moorden is een jonge vrouw,
Cassie. Zij beweert dat ze voorafgaand aan de moorden al wist wanneer deze zouden
plaatsvinden. Vanaf het moment dat Adam Brandt Cassie op het politiebureau ontmoet, is hij door haar gefascineerd. Dan loopt Cassie naar buiten, knoopt een sjaal
voor haar ogen en steekt blind de straat over, dwars door het verkeer. Als hij haar na afloop
vraagt waarom ze niet bang was te verongelukken, antwoordt ze: "Omdat jij mij zal doden.”
Confituurwijk / Femke Vindevogel (VIND)
Marie verhuist na de dood van haar vader noodgedwongen naar een achterstandsbuurt: de gevreesde Confituurwijk. Haar nieuwe buurman maakt het haar onmogelijk
om te studeren voor een belangrijke auditie. Van een muzikale carrière is al snel geen
sprake meer. Onthecht van alles wat ze kent, bevrijdt ze zich gaandeweg van alle verwachtingen en oefent ze zich in het nee zeggen. Tussen haar en buurtbewoonster
Sam ontwikkelt zich ondertussen een complexe liefde.
Het weesmeisje / Anne Jacobs (JACO)
Augsburg, 1913. Het jonge weesmeisje Marie voegt zich als keukenmeid bij het personeel van het imposante landhuis van de familie Melzer. Tussen de hardwerkende
bedienden probeert Marie haar plek te vinden. Katharina, de mooie, jongste dochter
van de Melzers, bereidt zich op datzelfde moment voor op het balseizoen. Haar broer
Paul, de erfgenaam van de familie, lijkt zich afzijdig te houden en geeft de voorkeur
aan zijn studentenleven in München... totdat hij Marie ontmoet.
Het vergeten meisje / Toni Coppers (COPP)
Als wijkagente Camila Bonardo bij de routinecontrole van een woning een bloedbad
aantreft, slaagt ze er niet in haar collega's te alarmeren. De dagen na haar lugubere
ontdekking krijgt Camila de beelden niet uit haar hoofd. Haar therapeut stelt hypnose
voor om het trauma te helpen verwerken. Als Camila tijdens de hypnose de deur van
haar kindertijd opent, belandt ze in een nog grotere nachtmerrie. De ontredderde
vrouw zoekt steun bij haar vriendin en collega Liese Meerhout. Die kan het niet laten
ongevraagd te gaan graven in het verleden van haar vriendin. Al snel blijkt dat Lieses nieuwsgierigheid slapende honden uit het verleden wakker maakt: Camila's leven is in gevaar…
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De kleuren van de brand / Pierre Lemaitre (LEMA)
Februari, 1927. De Parijse elite komt bijeen om de begrafenis van de gerespecteerde
bankier Marcel Péricourt bij te wonen. Als erfgenaam is het aan Madeleine om de leiding van het financiële imperium van haar vader over te nemen. Zonder enig verstand

Romans
van zaken komt ze terecht in een door hebzucht en corruptie gedomineerde wereld. Madeleine probeert met alles wat ze in zich heeft overeind te blijven, in een Frankrijk dat machteloos
moet toezien hoe een volgende oorlog steeds dichterbij komt.
Lieve John / Nicholas Sparks (SPAR)
John Tyree weet niet wat hij met zijn leven en zijn toekomst wil en stopt met school
om in het leger te gaan. Tijdens een weekendverlof ontmoet hij de idealistische studente Savannah Curtis en verliest hij zijn hart volkomen aan haar. Na verloop van tijd
zijn ze zo zeker van hun liefde dat ze willen trouwen zodra Johns diensttijd erop zit.
Maar de aanslagen van 11 september zetten ieders leven op zijn kop en John voelt
zich verplicht zijn diensttijd te verlengen. Het duurt zo lang voor John terugkeert, dat Savannah verliefd wordt op iemand anders en met hem trouwt. John blijft achter met een gebroken
hart en de grootste uitdaging van zijn leven: zijn leven zonder haar weer zin zien te geven.
Echo / Thomas Olde Heuvelt (OLDE)
Nick Grevers en zijn klimmaatje Augustin worden aangetrokken door de Maudit, een
afgelegen berg in de Zwitserse Alpen. Documentatie over de berg is schaars. Het is
er ongewoon stil, en als ze de vallei betreden bekruipt hen het onheilspellende gevoel
dat ze niet alleen zijn. Niet veel later is Augustin dood en ontwaakt Nick uit een coma. Een moeizame revalidatie wacht, maar algauw beseft Nick dat het niet alleen het
trauma van het ongeluk is dat hem achtervolgt. Er is iets in hem gewekt…
Ferrara / Bert Wagendorp (WAGE)
Ferrara is het vervolg op de bestseller Ventoux. Vijf jaar later zien we de vrienden
Bart, Joost, David en André terug, vijftigers inmiddels. We bevinden ons in Ferrara,
de fietsstad in het noorden van Italië, waar de renaissance nog altijd voelbaar is.
Daar gaan de vier op zoek naar nieuw perspectief in hun leven. Een roman over loyaliteit, het noodlot, humor als reddingsboei en de onverbrekelijke band tussen vader
en dochter.
Stil vuur / Greetje Van Den Berg (VAND)
Maria is een onaangename, bittere vrouw die het leven van haar overleden man en
haar twee dochters niet makkelijk heeft gemaakt. Ook de kleinkinderen hebben geen
leuke oma aan haar gehad. Kleindochter Amanda trekt zich hier niets van aan en
gaat vaak bij haar oma op bezoek. Zij is als enige in staat om door Maria's harde buitenkant heen te kijken en ze probeert met haar over het verleden te praten. Wanneer
Amanda zwanger wordt van haar eerste kindje, kan ze niet wachten om het grote nieuws met
Maria te delen. Maar zij reageert heel anders dan Amanda had verwacht.
Machines zoals ik / Ian McEwan (MCEW)
De werkloze Charlie is verliefd op Miranda, een intelligente studente die een verschrikkelijk geheim met zich meedraagt. Ze raken verwikkeld in een driehoeksrelatie
met de androïde Adam, wiens persoonlijkheid ze samen hebben ontworpen. Maar
kan een machine de zaken van het hart wel begrijpen? Wat is het dat ons menselijk
maakt?
Zonder mij / Dani Atkins (ATKI)
Maddie heeft alles wat ze zich kan wensen: een heerlijk leven, een goede relatie, ze
is net zwanger en gaat trouwen. Maar dan is door een noodlottig ongeluk opeens alles anders. Zes jaar later ontwaakt Maddie uit een coma. Langzaamaan wil ze voorzichtig haar leven weer oppakken, maar hoe doe je dat als voor jou alles in een oogwenk veranderd is terwijl voor iedereen die je kent het leven zes jaar lang is doorgegaan?
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Informatief
WETENSCHAP EN TECHNIEK
Waarom komen boemerangs altijd terug? / Robert Matthews
Handboek Excel 2019 / Wim De Groot

Wetenschap Weetjes
Software Excel 2019

VRIJE TIJD
Body goals / Kat Kerkhofs; Marius Gielen
Fitness-Training Fitness
De koers is een vrouw / Eva De Poorter; Angélique Dupré
Wielersporten Wielrennen
De kleedkamer 2. Het leven begint na de koers / Ruben Van Gucht
Wielersporten Wielerwedstrijden

SAMENLEVING
Het kwaad. De psychologie van onze duistere kant / Julia Shaw
Misdaad-Geweld Criminologie
De Columbus / Wim Lybaert; Laurens Verbeke
Media Televisie-Radio
De prijs van politiek. Over de portefeuille van de partijen / Bart Maddens
Politiek in België Politiek in België
Jan Peumans. Een zachte anarchist / Wim Peumans
Politiek in België Politiek in België
Gigantisme / Geert Noels
Economie Internationale economie
Afspraak aan de meet. Waarom topmanagers fietsen / Luc Rademakers
Management Management

OPVOEDING EN ONDERWIJS
Grootouders / Marga Schiet
Ouders-Kinderen Grootouders
Het eerste wonder / Katharina Vestre
Zwangerschap Zwangerschap
Oei ik groei!. De 10 sprongen in de mentale ontwikkeling / Hetty van de Rijt
Baby’s Baby’s
Slimmer studeren / Iris Komarek; Felicitas Komarek
Didactiek Leren leren

NATUUR
De onbewoonbare aarde / David Wallace-Wells
De tuin / Peter Wohlleben
Een natuurlijke moestuin met permacultuur / Serge Schall

Natuur-Milieu Milieuproblemen
Tuinieren Tuinieren
Tuinieren Biologisch tuinieren

MENS
Geef Alzheimer geen kans. Hoe je de ziekte kunt voorkomen en tijdig omkeren dankzij een
gezonde levensstijl / Michael Nehls
Ziekten-Kwalen Alzheimer-Dementie
Leven met diabetes type 2: alles over voeding, bewegen, medicatie, controle / Diabetes Liga
Ziekten-Kwalen Diabetes
Het onteigende brein: over geheugen, verlies & identiteit / Jules Montague
Ziekten-Kwalen Neurologische stoornissen
Wat is CBD? Helen zonder high te worden / Leonard Leinow; Juliana Birnbaum
Alternatieve geneeswijzen Kruidengeneeskunde
Gezond eten, gezond ouder worden / Eric De Maerteleire
Alternatieve geneeswijzen Voedingstherapieën
De kracht van kwetsbaarheid. Heb de moed om niet perfect te willen zijn / Brene Brown
Persoonlijkheid Zelfontplooiing

LANDEN
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Reizen: een wereld om te ontdekken (Trotter)
Wereld Wereld
Rond de Noordzee / Arnout Hauben; Lander Deweer
Europa Europa
Frankrijk / Alexandra Gossink (I love the seaside : roadtrippen langs de Atlantische kust)
Frankrijk Frankrijk

Informatief
GESCHIEDENIS
De zwarte dood: hoe de pest Europa veranderde / Mark Heirman
Thema’s Thema’s
Een kleine geschiedenis van alledaagse dingen / Harry Stalknecht
Thema’s Thema’s
Weldra zal ik onder de guillotine liggen / Joris Verbeurgt
Landen Frankrijk
Churchill. De biografie / Andrew Roberts
Landen Groot-Brittannië
Het Rusland van Poetin. Rusland tegen het Westen / Angela Stent
Landen Rusland
Uit de diepten van de hel / Marcel Hulspas
Middeleeuwen Middeleeuwen
De jongen die zijn vader naar Auschwitz volgde / Jeremy Dronfield
Wereldoorlog II Kampen-Jodenvervolging
De moslim en het joodse meisje. Het verhaal van een redding / Ronen Steinke
Wereldoorlog II Kampen-Jodenvervolging

TAAL
Je scriptie de baas / Kinge Siljee

Spreken-Schrijven Creatief schrijven

KUNST

Feel inkspired / Betty Soldi
Kunst maken Kalligrafie
Woodstock in België. De eerste festivals / Geert De Vriese; Frank Van Laeken
Populaire muziek Pop-Rock

DAGELIJKS LEVEN
Moet er nog vlees zijn? De helft minder: niets dan voordelen / Laurens de Meyer
Voeding Voedselveiligheid
Het broodboek. Bakken, bereiden, beleggen / Toon de Klerck; Luc Hoornaert; Kris Vlegels
Kookboeken Brood-Gebak
Cake bakken: hartig en zoet. 40 recepten stap voor stap / Vincent Amiel
Kookboeken Brood-Gebak
Asperges / Jessica Lek
Kookboeken Groenten-Fruit
Scampi. Makkelijke recepten van bij ons en uit de wereldkeuken / Sophie Matthys
Kookboeken Vis-Zeevruchten
Lekker vegetarisch op de barbecue. Overheerlijke recepten zonder vis of vlees / Ross Dobson
Vegetarische keuken Vegetarische keuken
Fit en gezond met plantaardige eiwitten / Christina Wiedemann
Vegetarische keuken Vegetarische keuken
Het airfryer ideeënboek
Bereidingswijzen Bereidingswijzen
Mocktails. Verslavend lekkere cocktails zonder alcohol / Caroline Hwang
Dranken-Rookwaren Cocktails-Sappen
Kintsugi. De complete japanse lifestylegids / Candie Kumai
Uiterlijk Lifestyle
Investeren in vastgoed. De complete startersgids / Thomas Valkeniers
Huren-Kopen Huren-Kopen
Hypotheken voor dummies /Ramon Wernsen; Cleo Scheerboom
Huren-Kopen Huren-Kopen
De interieurbijbel: hét antwoord op al je vragen over eigentijdse materialen, met pro's en
contra's. 5 / At Home Publishers
Woninginrichting Woninginrichting
De vlekkengids / Het poetsbureau; Hilde Smeesters
Huishouden Huishouden

LEVENSVISIES
Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat / Maarten Boudry
Filosofie Filosofie
Sodoma. Het geheim van het Vaticaan / Fréderic Martel
Christendom Pausen-Vaticaan
De vallei van de onsterfelijke meesters / Aaravindha Himadra
Oosters denken Oosters denken
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Strips
Batman (deel 1 en 2 van 2)
Scenario en tekeningen: Enrico Marini
The Joker heeft een meisje gekidnapt. Batman duikt in de donkerste
krochten van Gotham City om de verdwijning op te lossen. Het
wordt een race tegen de tijd om haar op te sporen. De spanning is
te snijden want zowel voor Batman als zijn eeuwige vijand The Joker lijkt het een hoogstpersoonlijke zaak te worden... Welke geheime band delen ze met het mysterieuze meisje?

Dangerous Liaisons - Hoe het begon (deel 1 en 2)
Scenario: Djief
Tekeningen: Stéphane Betbéder
1755. Sébastien is een schriel jongetje dat lijdt aan zware epilepsieaanvallen. Zijn fragiele gezondheid vloekt met zijn avontuurlijke karakter. Zijn bezorgde moeder klopt aan bij de vooraanstaande gravin de Senanges die besluit zich over de jongen te ontfermen. Voor
Sébastien incarneert de gracieuze gravin alles wat staat voor vrouwelijkheid. Ze leert hem de mores van haar wereld, de meedogenloze aristocratie waar maskerades, liefdesintriges en bedgeheimen de
regel zijn. Stap voor stap evolueert ook hun relatie. Sébastien wordt
meer dan zomaar een beschermeling...
Les Liasons dangéreuses van Pierre Choderlos de Laclos is een sleutelroman uit de 17de eeuw
en een van de grootste meesterwerken van de Franse literatuur. Maar hoe zijn burggraaf Valmont en markiezin de Merteuil uitgegroeid tot de gewiekste manipulators zoals we ze nu allemaal kennen? Dat probeert deze strip te achterhalen. Met veel respect voor de coherentie
met het oorspronkelijke oeuvre reconstrueert scenarist Stéphane Betbéder de jonge jaren van
de twee hoofdrolspelers. Zijn messcherpe scenario ontbloot de passie en schone schijn van de
libertijnse high society. Met zijn sensuele en realistische tekeningen treedt Djief meer en meer
in de voetsporen van Samber-tekenaar Yslaire.

Judge Dredd (deel 1 en 2)
Scenario: John Wagner
Tekeningen: Carlos Ezquerra, Kev Walker
Een bijzonder, maar bizar pakketje wordt afgeleverd in de Grote Hal
der Gerechtigheid. Met als gevolg dat Judge Dredd samen met een
groep uitgelezen Judges en een gigantische hoeveelheid geld onder
hun hoede, op missie moet. De tocht voert de groep niet alleen
dwars door de Vervloekte Aarde met al haar fascinerende verschijnselen en bewoners, maar ook door de duisterste krochten van de eigen geschiedenis. Dat werpt nieuw licht op het ontstaan van de Judges en Mega-Stad Eén.
Een enerverende reis door een verwoeste wereld.
Een compleet verhaal, vakkundig verteld en in beeld gebracht door John Wagner, Carlos
Ezquerra en Kev Walker.
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Een leven met Alexandra David-Néel (deel 1 en 2 van 3)
Scenario: Fred Campoy
Tekeningen: Fred Campoy, Mathieu Blanchot

Strips
1959. De jonge Marie-Madeleine komt in dienst bij een merkwaardige, oude vrouw die met haar gestaalde karakter zelfs de meest
toegewijde werknemers afschrikt. Het is niemand minder dan
Alexandra David-Néel, de ontdekkingsreizigster, filosofe en
schrijfster die in 1924 de eerste westerse vrouw werd die tot Lhasa, het hart van het verboden Tibet, doordrong.
In een vreselijke rommelzooi van souvenirs van veertien jaar in
Azië wordt Marie-Madeleine ondergedompeld in het bijzondere
leven van de beroemde avonturierster, van haar bekering tot het
boeddhisme tot haar ontmoeting met de dalai lama…
Nieuw drieluik over het leven van Alexandra David-Neel, een van
de grootste ontdekkingsreizigers van de 20ste eeuw.
Gebaseerd op het boek van Marie-Madeleine Peyronnet.

Moeder Rusland (deel 1 & 2)
Scenario: Aurélien Ducoudray
Tekeningen: Anlor
Moeder Rusland is een verhaal met twee kanten zoals er in elke

oorlog zijn. Sjamil Basajev was een historisch figuur die een van
de belangrijkste leiders van de Tsjetsjeense opstand was. In de
ogen van de Russen was hij een rebel en een terrorist. Hij is
geen doetje, dat is zeker. Zijn ontmoeting met de fictieve Ekaterine maakt hem niet noodzakelijk menselijker, maar het levert
wel verbaal en emotioneel vuurwerk op. Ze schieten met motieven, drijfveren en verwijten op elkaar. Maar ook andere partijen,
de Verenigde Naties incluis, hebben boter op hun hoofd. Tot dat
inzicht komen we dankzij deze strip. Dat scenarist Aurélien Ducoudray zich ernstig heeft
verdiept in de achtergrond, is wel het minste dat je kan zeggen, maar bovenal blijft dit een
meeslepend, universeel verhaal over een moeder op zoek naar haar vermist kind.

De rest van de wereld (deel 1 en 2 van 2)
Scenario en tekeningen: Jean-Christophe Chauzy
De laatste avond van de zomervakantie. Een vrouw van voorbij
de 40, onlangs gedumpt voor een ander jonger exemplaar en nu
alleenstaande moeder van twee tieners, ruimt de chalet op. Morgen gaat het leven weer zijn gewone gangetje... maar dan zonder
haar partner. En daar heeft ze het moeilijk mee. Haar sombere
gedachtegang wordt echter onderbroken door een verschrikkelijk
onweer dat plots losbarst, gevolgd door een aardbeving. De
vrouw die dacht dat haar leven verwoest was, staat op het punt
te ontdekken wat echte verwoesting is... Overal zijn huizen ingestort, de wegen zijn onberijdbaar en heel wat dorpelingen overleefden de aardbeving niet. De hulpdiensten vliegen wel over het rampgebied, maar ze
stoppen niet om de gewonden te verzorgen.
Het wordt een strijd op leven en dood en als ze haar kinderen wil beschermen en de bewoonde wereld wil bereiken, zal ze moeten vertrouwen op haar instinct. Alleen zo kunnen
ze overleven. Maar al snel blijkt dat ongewone omstandigheden een mens tot het uiterste
kunnen drijven. En daardoor doet zij dingen die anders nooit bij haar zouden opkomen...
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Strips
De Verloren Wereld (deel 1 en 2 van 3)
Scenario: Christophe Bec
Tekeningen: Fabrizio Faina, Mauro Salvatori
“De eerste uren in dit maagdelijke gebied konden wij alleen maar
kijken en bewonderen. Wij waren met stomheid geslagen, maar
ieder van ons ervaarde, in het diepst van zijn wezen, een latent
gevoel van onveiligheid, van sluimerend gevaar...
Van iedere boom of struik ging er een dreiging uit. Hun bladeren,
hun kruin boezemt ons een instinctieve angst in. Dit is het uur
waarop in Londen de avond valt. Een paarse mist hangt over de
Theems, de mensen beëindigen hun dagtaak, zetten zich op weg,
keuvelend over koetjes en kalfjes, leiden hun beschermde, veilige leventje...
En daar zijn wij, op weg naar het onbekende. Wij trokken een pad door het hoge gras dat
nog nooit eerder door een mens betreden was.”
Nieuw drieluik waarin Christophe Bec het legendarische avontuur van Arthur Conan Doyle,
The lost world adapteert in stripvorm!
Graphic Novels/One-shot

Het hart van de Amazones (one-shot)
Scenario: Geraldine Bindi
Tekeningen: Christian Rossi
Het Hart van de Amazones is een gewelddadig, bloederig en

wreed fresco geworden over de Amazonekrijgsters die in Homeros'
oud-Griekse vertelling De Ilias de Trojanen af en toe te hulp kwamen. Het verhaal begint wanneer de Griekse belegering van de
stad Troje al zeven jaar duurt. Een groepje woeste Amazones laat
zich achtervolgen door een roedel bronstige Grieken. Ze krijgen lik
op stuk als ze worden gevangen genomen om als dekhengsten te
dienen voor het vrouwenvolk. Liefde of een relatie aanknopen is
uit den boze, daar zien de oudsten nauwlettend op toe. Na een
opwindende vruchtbaarheidsdans tijdens het Bloemenfeest en een massaorgie vinden de
Grieken hun toekomst nog niet zo erg. Maar het laatste uur van de mannetjes van plezier is
geteld. Ook jongetjes die de vrouwen baren, wacht een verschrikkelijk lot.

Nooit (one-shot)
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keer.

Scenario en tekeningen: Duhamel
"Tegen een natuurramp, is natuurkracht nodig. Madeleine is dat
allebei."
Troumesnil, Albastkust, Normandië. Aangetast door de zee en de
wind, wijkt de klif jaarlijks onverbiddelijk terug en neemt daarbij
het landschap en woningen weg. De burgemeester van het dorp
slaagde erin de meest bedreigde inwoners te beschermen. Iedereen, behalve een negentigjarig vrouwtje dat nog steeds verzet
biedt tegen de burgervader. Madeleine wil verder leven met haar
kat en de herinnering aan haar man in HAAR huis. Madeleine weigert het gevaar te zien. Logisch. Madeleine is sinds haar geboorte
blind. Het luchtige, nieuwe one-shot van de auteur van De terug-

CD’s

Wie is Guy? / Zwangere
Guy 60/ZWAN

Effet mirroir / ZAZ
61/ZAZ

A Star is born : OST
68/STAR

The Window / Cécile
Mclorin Salvant 73/MCLO

Boccaccio : the end of
an era 78/BOCC

Discobar Galaxie : 25
ligth years 78/DISC

Crème / Ertebrekers
78/ERTE

Thank U next / Ariana
Grande 78/GRAN

Automata / Hydrogen
Sea 78/HYDR

Marktzangers bezingen… / Eric Wille
80/BELG

El mal Querer / Rosalia
80/SPAN

Lacuna / Trixie Whitley
78/WHIT
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DVD’s volwassenen
Aquaman
Aquaman volgt Arthur Curry, erfgenaam van het onderwaterkoninkrijk van Atlantis. Arthur zal uit de schaduw moeten treden
en zich een ware leider moeten tonen als Heerser van de 7 Zeeën. Dit moet hij doen tussen een wereld aan de oppervlakte die
de zee vernietigt en de spanningen binnen zijn eigen onderwaterrijk. Octavia heeft als 'Blodreina' met harde hand geregeerd.

Beautiful Boy
Journalist David Sheff (Steve Carell) en
zijn getalenteerde tienerzoon Nic (Timothée Chalamet) zijn twee
handen op één buik. Wanneer David ontdekt dat Nic worstelt
met een drugsverslaving, stort zijn wereld plots in. David besluit
om alles in het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te
redden. Maar hoe red je iemand die (misschien) niet gered wil
worden? Is loslaten soms de enige mogelijkheid? Beautiful Boy
vertelt het waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn zoon.
In zijn Engelstalig debuut, verbaast regisseur Felix van Groeningen eens te meer met een ontroerende film over hoop en liefde.

Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody is een ode aan Queen, hun muziek en hun

de rockmuziek leidt.

uitzonderlijke zanger Freddie Mercury.
Hij vocht tegen stereotypes en verbrijzelde het conventionele
om vervolgens uit te groeien tot een van de meest geliefde entertainers ter wereld. De film volgt de snelle opkomst van de
band aan de hand van hun iconische liedjes en revolutionaire
geluid, net als Mercury's uit de hand gelopen levensstijl welke
bijna zorgde voor het ineenstorten van de band. Daarnaast zien
we hun triomfantelijke reünie aan de vooravond van Live Aid,
met een levensbedreigend zieke Mercury, die de band naar een
van de meest legendarische optredens in de geschiedenis van

Boy erased
Boy Erased vertelt het moedige verhaal van Jared Eamons, de
zoon van een predikant in een klein Amerikaans dorp. Hij moet
onvrijwillig uit de kast komen voor zijn ouders.
Zijn ouders worstelen met het vrede sluiten tussen de liefde voor
hun zoon en hun eigen geloofsovertuigingen. Wanneer Jared
vreest zijn familie, vrienden en gemeenschap kwijt te raken,
wordt hij gedwongen ingeschreven voor een conversiekamp. Het
is hier waar Jared in conflict raakt met het kamphoofd en begint
aan zijn zoektocht naar zijn eigen identiteit en zelfacceptatie.
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DVD’s volwassenen
Capharnaüm
In de rechtbank staat Zain, een 12-jarige jongen, voor de rechter.
Rechter: "Waarom klaag je je ouders aan?" Zain: "Omdat ze me
op de wereld hebben gezet." De nieuwe film van regisseur Nadine
Labaki (Caramel) is een indringend portret over ouderschap en
overleven in de armste wijken van Libanon, verteld door de ogen
van een kind.
Zain slijt zijn dagen in de straten van de Libanese hoofdstad Beiroet. Als oudste kind van het gezin moet hij helpen zijn familie te
onderhouden. Wanneer zijn zusje wordt uitgehuwelijkt aan de eigenaar van de buurtwinkel, besluit Zain weg te lopen van huis. Dit
leidt tot een ongelooflijke roadtrip, met nieuwe vriendschappen en
allesbeslissende keuzes.

Winnaar van de juryprijs van het Filmfestival van Cannes.

De collega’s 2.0
Door de ogen van het nieuwe diensthoofd Alexander, maken we
kennis met een zootje tamme bedienden. De Amerikaanse aanpak
om van deze weinig productieve groep een echt team te maken,
leidt tot een teambuildingsweekend dat een aantal verhoudingen
op zijn kop zal zetten. Een eenvoudige opzet dus, waarbij een degelijke opgebouwde eerste helft die zich op de werkvloer afspeelt,
word opgevolgd door een meer op spektakel gerichte afloop in de
natuur..

Cold War
Een gepassioneerd liefdesverhaal tussen twee mensen met verschillende achtergronden en temperamenten, die niet bij elkaar
passen en toch tot elkaar worden veroordeeld. Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog in de jaren 50, in Polen, Berlijn, Joegoslavië en Parijs, toont de film een onmogelijk liefdesverhaal (?)
in onmogelijke tijden.

The Favourite
Engeland, begin achttiende eeuw. Centraal staat de relatie tussen
koningin Anne en haar vertrouwelinge, adviseur en geliefde, Sarah
Churchill, de hertogin van Marlborough. Hun levens veranderen
voorgoed door de aankomst van Sarahs jongere nicht Abigail. Al
snel veranderen de dynamieken tussen de vrouwen en pogen ze
invloed uit te oefenen op de koningin en op het paleis.

Met Olivia Colman: Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol.

The Girl in the Spider’s Web
De jonge hacker Lisbeth Salander werpt zich op als de wraakzuchtige vrouw die het mannen
betaald zet voor hun misdaden. Ze komt met de journalist Mikael Blomkvist in een web van
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spionnen, cybercriminelen en corrupte ambtsbekleders terecht.
Intussen kruist Salander het pad van een vrouw uit haar verleden.
The Girl in the Spider's Web is een nieuw Dragon Tattoo-verhaal
met Claire Foy (The Crown) als Lisbeth Salander, het felle, alerte
en eigenzinnige personage uit de alom geprezen Millennium-serie
van Stieg Larson.

Le Grand Bain
In het gemeentelijk zwembad trainen Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry en
anderen onder het gezag van Delphine.
Samen voelen ze zich vrij en nuttig. Ze gooien al hun energie in een
discipline die voorheen eigendom was van vrouwen, namelijk het
synchroonzwemmen. Deze uitdaging zal hen in staat stellen om de
zin in het leven weer terug te vinden.

Kursk
In 2000 zinkt de Russische nucleaire onderzeeër Kursk na een explosie naar de bodem van de ijzige Barentszzee. Aan boord weten
23 matrozen zich in veiligheid te brengen in een onbeschadigd
compartiment. Terwijl zij vechten om te overleven, stuiten hun
wanhopige familieleden op een muur van politiek stilzwijgen. Hoewel de Russische marine er met zijn verouderde materiaal niet in
slaagt de mannen te bevrijden, houden ze alle buitenlandse hulp
af. Kostbare tijd gaat verloren terwijl de Russische autoriteiten
maar niet kunnen kiezen tussen hun nationale trots en het leven
van hun landgenoten.
De cast van Kursk bestaat onder andere uit Matthias Schoenaerts,
Léa Seydoux en Colin Firth.

The little drummer girl
The Little Drummer Girl volgt de briljante, jonge actrice Charlie

(Florence Pugh) na haar kennismaking met een intrigerende vreemdeling, terwijl ze op vakantie is in Griekenland, maar al snel wordt
het duidelijk, dat zijn intenties ver van romantisch zijn. De man genaamd Becker (Alexander Skargard), is een officier van de Israëlische geheimendienst. Zijn missie: een Palestijnse terrorist om te
brengen, die Joods-gerelateerde doelgroepen bombardeert in Europa, in het bijzonder Duitsland. Hij manipuleert Charlie in een complex, gevaarlijk plot, gearrangeerd door de Israëlische Meester spion Kurtz (Micheal Shannon). Het is een drama vol samenzwering,
huichelarij, verleiding en geweld.

Loro
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Hij is decadent, controversieel en allesbehalve subtiel. Hij bouwde een media-imperium uit,
maakte bliksemsnel opgang in de Italiaanse politiek en overleefde het ene schandaal na het
andere. Silvio Berlusconi beroert de gemoederen als geen ander. De bejubelde regisseur
Paolo Sorrentino schetst een portret van Il Cavaliere op het moment dat hij de controle ver-
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liest: zijn echtgenote heeft genoeg van zijn uitspattingen, zijn bondgenoten trekken hun handen van hem af, het doek valt over zijn
politieke carrière. Hoe ver gaat hij om zijn macht te behouden? Een
fascinerende blik achter het masker: wat drijft één van de meest
intrigerende figuren van onze tijd.

Luther : seizoen 1-5
Luther is een Britse politieserie die al sinds het eerste seizoen (2010)
hoge ogen gooit bij kijkers én critici. Dat is voor een belangrijk deel
te danken aan hoofdrolspeler Idris Elba. Met zijn krachtige vertolking
van de door demonen geplaagde John Luther won hij meerdere
awards, waaronder een Golden Globe.
Luther is inspecteur bij de afdeling seriemoorden en andere ernstige misdrijven van de Londense politie. Hij is een gedreven persoonlijkheid, op het obsessieve af, en gedraagt zich
soms ronduit gewelddadig. Door de aard van de misdrijven waarmee hij te maken krijgt,
wordt zijn gemoedstoestand er niet beter op. Steeds weer dagen psychopaten en andere
duistere figuren hem uit tot angstaanjagende psychologische duels.
Een van hen, de mooie moordenares Alice Morgan, wordt zelfs verliefd op de eenzame Luther...

Moscow noir : seizoen 1
Moskou, 2003. In de hoofdstad van het
wilde oosten telt enkel geld en beïnvloedt
de criminele onderwereld ieder aspect van
het dagelijks leven. In dit Moskou van de
21ste eeuw leidt een onschuldige deal de
Zweedse investeringsbankier, Tom Blixen,
tot een strijd met miljonairs, politici, oligarchen en hun privélegers. Terwijl vijanden en moordenaars zichzelf
blootgeven, in de Babushka-poppenstijl, moet Tom vertrouwen op
zijn verstand om te overleven. Het gevaar loert overal, en bovendien
wordt Blixen geteisterd door zijn eigen verleden.
Deze thriller is gebaseerd op Camilla Grebe en Paul Leander
Engströms eerste boek in de Moscow Noir trilogie: Poppenspeler.

A Star is born
A Star is Born vertelt het verhaal van Jackson Maine (Bradley Coo-

per), een in verval geraakte country-ster. Hij ontdekt het onbekende
talent Ally (Lady Gaga). De twee krijgen een liefdesverhouding en
Jack probeert Ally in de schijnwerpers te krijgen. Wanneer dit lukt,
krijgt Jack zelf moeite met het feit dat hij steeds meer in de schaduw komt te staan. Een eerste hoofdrol in een grote speelfilm voor
Lady Gaga.

Undercover: seizoen 1
De Nederlander Ferry Bouman is één van de grootste xtc producenten ter wereld. Hij woont in
een villa in Limburg, maar zit tijdens de weekends en vakanties op een camping op een paar
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honderd meter van zijn huis. De Belgische politie installeert twee undercoveragenten, een man en vrouw die een koppel moeten spelen,
op de camping om contact te leggen en zijn netwerk te infiltreren.
Met Tom Waes, Anna Drijver, Frank Lammers. Bijzonder lovende recensies in de pers en winnaar van verschillende internationale filmprijzen.

Widows
Widows vertelt het verhaal van vier vrou-

wen die niks met elkaar gemeen hebben
behalve een plicht richting hun overleden
echtgenoten: zij moeten een criminele klus af zien te maken die door
de mannen niet geklaard kon worden. Veronica (Oscar®-winnares
Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) en
Belle (Cynthia Erivo) nemen het lot in eigen hand en smeden een
complot met als doel hun leven en toekomst veilig te stellen. Met
een topcast bestaande uit onder andere Liam Neeson (96 Hours),
Colin Farrell, Robert Duvall, Daniel Kaluuya en Brian Tyree Henry.

Hoop doet leven
Elk land heeft zo zijn eigen zangers die meer dan een halve eeuw
lang een stukje geschiedenis meeschreven. Met hun liedjes raakten
ze miljoenen mensen: Johnny Halliday in Frankrijk, Curd Jurgens in
Duitsland, Adriano Celentano in Italië en… Will Tura in Vlaanderen.
Wills pad ging niet over rozen want ondanks zijn uitverkochte optredens eerst in tenten, dan in concertzalen en tenslotte in Vorst Nationaal bleven sommige media op hem neerkijken. Vandaag is het tij
gekeerd en wordt zijn status van keizer van het Vlaamse lied door
niemand meer betwist.
De film Will Tura: Hoop doet leven toont de onvermoeibare werker
die langzaam maar zeker naar de top is geklommen.
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Tijdschriften
Nieuwe tijdschriften in de bibliotheek

Boekenmagazine:
een hart voor boeken

Kampeerauto

Focus special

Gardeners’ world

Palet

Lonely Planet Magazine

Zoom.Nl

FWD

Procycling
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Bibnieuws
Sluitingen
Vakantiesluitingen
Tijdens de vakantiemaanden zijn alle bedieningsposten gesloten op: donderdag 11 juli, donderdag 15 augustus, vrijdag 16 augustus en zaterdag 17 augustus. Voor de rest blijft de
hoofdbibliotheek Aalter open.
Voor de andere bedieningsposten gelden volgende extra sluitingsperiodes:
 voor de bibliotheek Bellem van 22 juli tot en met 18 augustus
 voor de bibliotheek Knesselare van 22 juli tot en met 4 augustus
 voor de bibliotheek Lotenhulle van 22 juli tot en met 18 augustus
 voor de bibliotheek Ruiselede van 22 juli tot en met 4 augustus
 voor de bibliotheek Sint-Maria-Aalter van 22 juli tot en met 18 augustus
 voor de bibliotheek Ursel van 22 juli tot en met 18 augustus.
De bibliotheek Ruiselede sluit bovendien op woensdag 21 augustus n.a.v. de kermis.
Een langere uitleentermijn (tot maximaal 6 weken) is mogelijk op aanvraag.

Overstap naar EBS
Sinds 2010 maakt de bibliotheek Aalter deel uit van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS)
Oost-Vlaanderen. In het najaar 2019 migreert het PBS naar het Vlaamse Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). Dat wil zeggen dat vanaf 9 september 2019 geen werken meer kunnen
worden ingevoerd in de catalogus (dus ook geen tijdschriftennummers) en ook geen leners
aan het lenersbestand kunnen worden toegevoegd. Er kunnen ook geen wijzigingen aan de
bestanden worden aangebracht.
Op 30 september sluiten alle Oost-Vlaamse bibliotheken, normaal tot 11 oktober. Sommige
bibliotheken zullen misschien eerder worden vrijgegeven. Dat betekent dat zij hun werking
opnieuw kunnen opstarten. Hoe dan ook op zaterdag 12 oktober moet de volledige omzetting naar het EBS rond zijn. Mocht de bibliotheek Aalter-Ruiselede tot de gelukkigen behoren die vroeger worden vrijgegeven, zal u dat vernemen via de gemeentelijke website.
Om onze leners voor hun geduld te belonen, organiseren wij die zaterdag 12 oktober een
kleine verwendag.

Vakantie in de bibliotheek
Zomerzoekactie voor kinderen - De Schatten van Vlieg!

Samen met Vlieg en enkele lokale handelaars en marktkramers werd in de gemeente Ruiselede een zoektocht uitgewerkt. Het centrale Vliegthema dit jaar is proeven.
De zoektocht loopt de hele vakantie.
Haal de zoektochtbrochure af in het gemeentelhuis, de bibliotheek, bij één van deelnemende
handelaars of via www.ruiselede.be.
Ga langs bij de deelnemende handelaars en marktkramers, zoek een afbeelding van Vlieg en
verzamel de stickers. Heb je vijf verschillende stickers verzameld? Ruil je zoektochtbrochure
in voor een leuke prijs. Dit kan in het gemeentehuis van Ruiselede of in de bibliotheek van
Ruiselede.
Inlichtingen: https://www.ruiselede.be, vrijetijd@ruiselede.be of 051 70 84 13
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Zomer van het spannende boek

Tijdens de vakantiemaanden loopt een heus moordspel in de hoofdbibliotheek. Scherp uw
detectivezintuigen, los de moordzaak op en win een Aalterbon of een leuk en leerzaam boek.

Bibnieuws
Reiskoffertjes

Zullen we vandaag wat lezen? Voorlezen? Filmpje kijken of liever wat knutselen? Het kan allemaal dankzij de reistrolleys, gevuld met prachtige bibmaterialen en een leuke knutselopdracht
voor de jongste lezertjes (3 tot 8 jaar). De trolleys staan de hele zomervakantie uitleenklaar in
de hoofdbibliotheek en in de bibliotheek van Knesselare en Ruiselede. Ook in de andere bedieningsposten kun je een vakantiepakket bestellen. Per lenerskaartje kan slechts één trolley
worden geleend. De uitleenvoorwaarden zijn dezelfde als voor een willekeurig ander bibliotheekobject.

E-boeken in de bib

Ook dit jaar werd ons aanbod e-boeken uitgebreid met een 100-tal nieuwe titels zowel voor
volwassenen als jeugd, in allerlei genres. Inspiratie genoeg om licht gepakt een stapel boeken
mee te nemen op vakantie. Even nog alle afspraken op een rijtje.
Uitleenvoorwaarden:








e-readers worden niet op klaskaarten geplaatst
het lenen van een e-reader is gratis
er kan slechts één e-reader op een lenerspas worden geleend
e-readers kunnen worden gereserveerd voor de prijs van € 0,50
de uitleentermijn is drie weken
verlengen is mogelijk indien het toestel niet gereserveerd werd
de boeteregeling is dezelfde als voor de andere werken (€ 0,15 / dag dat de uitleentermijn overschreden wordt).

Gebruiksvoorwaarden:
 de e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van de e-boeken die door het






bibliotheekpersoneel op het toestel werden geplaatst
kopiëren, verwijderen of toevoegen van e-boeken is niet toegestaan
elke e-reader wordt opgeladen en uitgerust met een USB-kabel, beschermhoes en handleiding
bij beschadiging of verlies wordt de aankoopprijs van het materiaal aangerekend (€ 129
voor het toestel, € 25 voor de beschermhoes, € 2,50 voor de handleiding)
een uitgebreide handleiding voor het gebruik van het toestel is te vinden op de e-reader
zelf
e-readers worden aan de balie binnengebracht en niet ingeleverd via de inleverbus of
via de zelfscanbalie.

Extra lange uitleentermijn

Ook dit jaar kan u tijdens de vakantie genieten van een extra lange uitleentermijn (maximum
zes weken). Graag vooraf melden aan de balie a.u.b. Let op! Aan de zelfscanbalie in de
hoofdbibliotheek lukt een langere uitleentermijn kiezen niet. Wie een langere uitleentermijn
wenst, moet de werken aan de balie laten scannen.

Tentoonstelling
Tijdens de maanden juli en augustus stelt fotoclub Kunst Ligt opnieuw tentoon.
De werken zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van de hoofdbibliotheek.
In de maand september stelt John Anrijs experimenteel werk tentoon.
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Contactgegevens
Hoofdbibliotheek
Boomgaardstraat 10—9880 Aalter
Tel. 09 374 60 71
Fax 09 375 20 45
E-mail bibliotheek@aalter.be
Webcatalogus https://aalter.bibliotheek.be
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

:
:
:
:
:
:

van
van
van
van
van
van

14 tot 19 uur
14 tot 19 uur
9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
14 tot 19 uur
14 tot 19 uur
9 tot 12 uur

Uitleenposten
Bellem

Ruiselede

Bellemdorpweg 5
Tel. 09 374 10 72

‘Het Portaal’

Maandag
Woensdag

:
:

van 16 tot 18 uur
van 17 tot 19 uur

Maandag
Woensdag
Zaterdag

Knesselare

‘’t Boekengoed’

Veldstraat 53
Tel. 09 325 78 90
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Nieuwstraat 8
8755 Ruiselede
Tel. 051 68 81 25

:
:
:
:

:
:
:

van 16 tot 18 uur
van 17 tot 19 uur
van 10 tot 12 uur

Sint-Maria-Aalter
van
van
van
van

16
14
16
10

tot
tot
tot
tot

19
17
19
12

uur
uur
uur
uur

Oude Kantschoolstraat 7
Tel. 09 236 39 74
Dinsdag
Vrijdag

:
:

van 16 tot 18 uur
van 17 tot 19 uur

:

van 16 tot 19 uur

Lotenhulle
Ursel

Lodorp 68
Tel. 051 68 73 96
Dinsdag
Donderdag

:
:

‘’t Boekenbos’
van 17 tot 19 uur
van 16 tot 18 uur

Eekloseweg 6A
0473 64 81 30
Dinsdag

