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Enkele jaren gelden (nov. 2010) maakten we al eens een Themalijst over de Vlaamse verfilmde boeken. 

In deze nieuwe lijst maakten we een keuze uit de verfilmde boeken die ook op DVD bij ons te krijgen zijn. 

Achteraan vind je nog twee lijsten: één met nieuwe detectives en thrillers die op TV of op het groot scherm 

kwamen. Bij ons meestal te vinden bij de Series. En een laatste lijst met boeken die verfilmd werden maar 

in Vlaanderen nog niet op DVd te krijgen zijn. 

Wij houden ze in het oog. 

Veel kijk- en leesgenot! 

  

http://www.scribd.com/doc/44973671/Themalijst-Verfilmde-Boeken
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Jeugdfilms 

 

DVD kin film OORL / Jeugd Boeken groen 

(12+) TE / Jeugd Luisterboeken groen TE  

Filmmuziek 68 oorl 

Michiel, de 16-jarige hoofdpersoon, woont aan de route waarlangs de hongerende westerlingen trekken in 

de hongerwinter 1944-1945 op zoek naar eten. Michiel komt bij toeval terecht in het verzetswerk, 

waardoor hij in vele spannende situaties belandt. Hij is geheel op zichzelf aangewezen, omdat hij niemand 

in vertrouwen durft te nemen. Soms heeft hij de indruk dat alles mislukt, maar op raadselachtige wijze 

wordt Michiel nooit opgepakt. Als de oorlog bijna afgelopen is, wordt dit raadsel opgelost. Een spannend 

boek, dat een duidelijk beeld schetst van de situatie tijdens de hongerwinter en van de spanningen 

waaraan verzetsmensen waren blootgesteld. Emoties worden reëel beschreven; Duitsers worden 

genuanceerd benaderd. Bekroond met de Gouden Griffel 1973; in 2008 succesvol verfilmd. 

DVD kin film SPIJ / Jeugdboeken 

David, de hoofdpersoon, doet niet mee aan het treiteren van dikke Jochem. 

Maar hij doet ook niets om het te verhinderen. Heel veel spijt krijgen hij en zijn 

klasgenoten daarvan, als het te laat is en Jochem zichzelf heeft verdronken. Verliefdheid, onderlinge 

machtsverhoudingen, onzekerheid over je uiterlijk, spanning rondom repetities en rapporten, uitgaan in 

het weekend, maar vooral hoe sadisme en wreedheid altijd om de hoek liggen, zijn de componenten van 

dit realistisch geschreven verhaal over een klas middelbare scholieren van 15-16 jaar. Qua onderwerp een 

zwaar verhaal, maar de uitwerking is, hoewel hier en daar wat emotioneel, nuchter, herkenbaar en 

evenwichtig. Een prima boek; geschikt om als uitgangspunt te nemen voor een discussie over 

bovengenoemde onderwerpen. 

DVD kin film FALL / Jeugd boeken 14+ (rood) PR 

Elk jaar brengt Lucas (ik-figuur) de zomer door in het huis van zijn 

grootvader. Deze is de afgelopen winter overleden en nu zijn er geruchten 

ontstaan over diens oorlogsverleden. Niemand wil Lucas de feiten vertellen en de komst van zijn 

jeugdvriendin - een danseres - maakt het nog gecompliceerder. Lucas zoekt zelf een antwoord door zich 

aan te sluiten bij, naar later blijkt, rechts-radicale jongeren. Gaandeweg verliest hij grip op de 

ontwikkelingen. Mede door zijn toedoen verliest zijn vriendin bij een ongeluk haar linkervoet. Als zijn 

vrienden beweren dat hij uit wraak gehandeld heeft, stort zijn wereld in. In deze roman wordt de spanning 

langzaam opgebouwd, waardoor de lezer slechts geleidelijk achter de feiten komt. In het tweede deel ebt 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Dave-Schram/Spijt!/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8959798&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyixTmpqQrFBZlZJUhMRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmho5rLKfuMgGR36x@LIwi68wYGRi5yzPz8pMYRQuT9ErzsvPyy@MYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Carry-Slee/Spijt!/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2263461&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyixTmpqQrFBZlZJUhMRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmho5rLKfuMgGR36x@LIwi68wYGRi5yzPz8pMYRQuT9ErzsvPyy@MYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Terlouw/Oorlogswinter/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3133213&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzS$flFOfnpxeWZeSWpRag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhh93xI618wIR25MpkowiKw4xM28wZ2DkBhqRn8TIn1aak1OUmsYomJ1fVFKUmZXNWVqcWsTAmpfDCAA=
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de spanning wat weg en wordt de lezer gevraagd zich in te leven in een naïeve jongeman die zich inlaat met 

de misdadige praktijken van racistische jongeren. Boeiend, diverse keren bekroond en in 2001 verfilmd 

verhaal dat wel enig eigen inzicht van de lezer vraagt, om al het fascistisch geredeneer te doorzien. 

DVD Kin film NONO / Jeugd boeken (14+) rood GR 

Nono, Het Zigzag Kind is het verhaal van de 13-jarige Nono. Zijn moeder is 

overleden toen hij één jaar was. Zijn vader, inspecteur Feierberg, is ‘de beste 

politie-inspecteur ter wereld’. Nono doet zijn best om op hem te lijken, maar raakt steeds in de problemen. 

Daarom stuurt zijn vader hem twee dagen voor zijn bar mitswa naar zijn oom Sjmoel om volwassen te 

worden. In de trein treft Nono een mysterieuze opdracht: het is zijn laatste kans om zich te bewijzen. 

Samen met meestercrimineel Felix Glick trekt hij naar de Franse Rivièra, op zoek naar de waarheid over zijn 

moeder. Zal hij achterhalen wat haar geheim is voor zijn vader hem opgespoord heeft? 

DVD film PERK / Jeugd Boeken 14+ (rood) CH 

Een ontroerend drama over de prachtige hoogtepunten en verschrikkelijke 

dieptepunten op de weg van tiener naar het volwassen leven. De film 

behandelt de voor velen herkenbare onderwerpen als populariteit, eerste liefde en seks - en de echte 

vrienden die je tijdens alle verwarrende en lastige situaties door dik en dun bijstaan. 

DVD Kin filmDOLF / Jeugd boeken (6+) blauw LO 

Eerste deel uit de bekende serie over Dolfje Weerwolfje. De ouders van 

Dolfje zijn verdwenen toen Dolfje nog klein was. Hij woont nu bij de ouders 

van zijn vriendje. Op zijn zevende verjaardag ontdekt hij dat hij een weerwolf is. Het fenomeen weerwolf 

wordt niet echt angstaanjagend beschreven, maar meer als een 'normaal' gegeven. De opa van Dolfje blijkt 

ook een weerwolf te zijn en hij geeft zijn kleinzoon dan ook tips om in het gewone leven zijn weg te vinden. 

Een met humor geschreven verhaal. Het verhaal wordt verteld in 35 getitelde hoofdstukken en is goed te 

volgen voor de doelgroep; alle zinnen beginnen op een nieuwe regel, zodat een rustige bladspiegel 

ontstaat. De met grijs ingekleurde zwart-wittekeningen passen goed bij de goedmoedige sfeer van het 

verhaal. Filmeditie*, waarbij het fullcolouromslag de filmposter met Dolfje en zijn vriendje toont, zittend in 

een boom bij volle maan. Een brief van de auteur geeft het geheel een persoonlijk tintje. 

Kin film ELFE / Jeugd boeken (9+) geel GO 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Stephen-Chbosky/The-perks-of-being-a-wallflower/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8663772&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzNjGlFSUVWSjU5mUlFiUWV$rmJRcn6ZTmJyck1FhYGxmbGxkoKjn4uChqJpSUZ$UCVwSWpBRmpeQrOGUn5xdmVSpqBh1a7pmSWZKYWH9oNVoqmQkHDsbQktbRIk4GTMzM$LZtRMDO$ODMnNa$EkbskPiUzl1GwJD43FWh6CiMTw6STjG3lbeUm$94zMop8k2JkYOQuz8zLT2IULUotLs0pycksLuGsTE0sEszOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gert-Goovaerts/De-Elfenheuvel-omnibus-I/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8711072&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPziqTlpqXkZqaVlqTnIbEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoam9YwzMmdksn24zMgo8k2KeYE5AyN3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gert-Goovaerts/De-elfenheuvel-omnibus-2/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8726432&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPziqTlpqXkZqaVlqTnIbEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoam9YwzMmdksn24zMgo8k2KeYE5AyN3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gert-Goovaerts/De-elfenheuvel-omnibus-3/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8814889&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPziqTlpqXkZqaVlqTnIbEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoam9YwzMmdksn24zMgo8k2KeYE5AyN3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
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Elfenkroonprins Dagmar (17) wordt tijdelijk verbannen uit zijn eigen magische wereld naar de 

mensenwereld. Om terug te mogen keren, moet hij z'n leven leren beteren als pleegzoon in een 

mensengezin. Hij mag zijn magische krachten niet tonen en wordt steeds verrast door aardse zaken die hij 

niet kent. Dagmar moet ook op zoek naar een oude meteoriet, de krachtbron van de elfenmagie. Eerste 

deel van de serie 'De elfenheuvel' naar de gelijknamige Vlaamse televisieserie op Ketnet, over een elf die 

als een soort Catweazle zijn weg op de aarde moet zien te vinden. Dat levert voorspelbaar grappige zaken 

op. Het vrolijke en eenvoudige verhaal kent een voorspelbaar verloop met stereotype karakters, maar is 

desalniettemin onderhoudend voor de doelgroep. De verhaallijnen zijn eenvoudig en ook het taalgebruik is 

makkelijk met veel dialoog. Het gegeven dat de opdracht nog niet is uitgevoerd, zorgt voor een open eind 

richting zowel de tweede reeks op tv (februari 2012) als een tweede boek in de serie. Op het omslag een 

foto uit de tv-serie met prins Dagmar in zijn magische were 

DVD Kin film SCHA / Jeugdboeken 9+ (geel) AL 

De tienjarige Michael is net verhuisd, en zijn ouders hebben alleen tijd voor 

het nieuwe huis en de pasgeboren baby, die ernstig ziek is. Hoewel het hem 

streng verboden is om in de buurt van de oude, bouwvallige schuur te komen, gaat hij er toch naar binnen. 

Daar krijgt hij de schrik van zijn leven: er ligt een zieke en verwaarloosde zwerver. Michael blijft de man 

opzoeken, en ontdekt dat hij onder zijn jas twee rare bulten heeft, die wel erg aan vleugels doen denken. Is 

Skellig eigenlijk wel een mens? En wat heeft hij te maken met Michaels doodzieke zusje? 

DVD kin film TWIL / Jeugdboeken 14+ (rood) ME 

De 17-jarige Bella (ik-figuur) gaat twee jaar bij haar vader wonen. 

Op haar nieuwe school leert ze Edward Cullen kennen, een mysterieuze jongen op wie ze ogenblikkelijk 

verliefd wordt. Als haar liefde wordt beantwoord, is dit het begin van gecompliceerde en bizarre avonturen, 

want hij blijkt een vampier te zijn. Dit verhaal onderscheidt zich van andere vampierverhalen vanwege het 

ontbreken van veel traditionele gebruiken. Geen doodskisten, staken die door het hart gestoken moeten 

worden, knoflook, kruisen en zelfs geen bloeddrinkende exemplaren. Wel een vampierfamilie die zich met 

dierenbloed voedt, een ontluikende liefde tussen een meisje en een van hen, en een concurrerend, wel 

mensenbloed drinkend groepje vampiers die het op het meisje hebben voorzien. Behalve de tederheid zijn 

er ook het gevaar en de spanning die het verhaal een prima balans geven. Voor de liefhebbers van dit genre 

een hoogst origineel, spannend en romantisch verhaal. Inmiddels succesvol verfilmd. 

DVD kin film WHER / Boeken Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) 

SE 

Max, die een boze bui heeft en kattenkwaad uithaalt, wordt 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Catherine-Hardwicke/[The-twilight-saga]-[1]-Twilight/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7423475&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzSJeWZOZnpGSUKxYnpiag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhn9@mb49ZAQihY7JzIwiKzSZN1gyMHKXZ$blJzGyF6WmMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Chris-Weitz/The-twilight-saga-[2]-New-moon/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7704314&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzSJeWZOZnpGSUKxYnpiag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhn9@mb49ZAQihY7JzIwiKzSZN1gyMHKXZ$blJzGyF6WmMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/David-Slade/The-twilight-saga-[3]-Eclipse/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7959153&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPoPBPyKZalFaZk5uSmpCkn5qdmpeRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxsDOd$M017wAhEUjcmMjOKrNBk3cHbIcLAyF2emZefxChalFpcmlOSk1lcwiiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8MIAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Maurice-Sendak/Max-en-de-maximonsters-en-andere-verhalen-van/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9173263&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz6iaUlGflFVkq$iaVFmcmpCsGpeSmJ2Ur6qHwFDcfSktTSIk1GTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43FSgUSmMTAybOpk7XjICkcmOucyMIis0GRkYucsz8@KTGHlTUksSM3MYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Karen-O/Where-the-wild-things-are-motion-picture/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7556774&cs=resultlist&rctx=AW3IMQ7CIBiGYT6NA$lgSDTRrbtJr0TSgPID@YlAw$rY6$hFXLyP9gC$05MXYgshvmv7S3M227462zeKZgXxrfy@kJL0NUCRLhQtV3RVG5qgqp5sdclgIz5PLH7xp8cbOLzOEOgacRpxvI@DzIFTY6iQcs3kg5yLzWLHET8=
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door zijn moeder zonder eten naar bed gestuurd. In het verhaal wordt weergegeven hoe het kind zijn 

groeiende negatieve emoties door middel van fantasie - in de vorm van een droom - de baas wordt. Het 

einde is zeer bevredigend. De illustraties, uitgevoerd met pen, inkt en waterverf, vallen op vanwege de 

kleuren en de gebruikte arceertechnieken. De vertaling is uitstekend. Dit met de Caldecott-medal 

bekroonde prentenboek, dat voor het eerst werd uitgegeven in 1963, is een "must" voor elke bibliotheek 

en uitstekend te gebruiken voor creatieve verwerking. 

 

Volwassenenfilms op DVD verschenen 

Op DVD verschenen en in Kortrijk beschikbaar 

DVD film KOMT / Romans Volwassenen KLUU 

Dit sterk autobiografisch getinte debuut is een uitermate lezenswaardig 

verslag van hoe borstkanker met dodelijke afloop het leven van een yuppen-

gezin op stelten zet. Hij is een notoir vreemdgaander die ook wanneer zijn echtgenote dodelijk ziek is, niet 

van andere vrouwen af kan blijven en zelfs een nieuwe relatie aangaat. Naarmate het einde nadert, kwijt hij 

zich wel van zijn plichten. In een ietwat directe stijl, soms sarcastisch, soms ontroerend en ook met humor 

weet de protagonist eerst de lezer tegen zich in het harnas te jagen, maar daarna weer voor zich te winnen. 

DVD Vl film ZOT V / Romans volwassenen LIER 

Verschillende romantische liefdesverhalen die zich afspelen in Antwerpen 

leiden op Sinterklaasavond naar een gezamenlijke climax. Stellen gaan uit 

elkaar of komen weer samen, maar de uitkomst van hun liefde wordt telkens bepaald door niemand 

minder dan Sinterklaas. 

DVD Vl film DOSS / Romans Volwassenen GEER 

Detectiveroman rond commissaris Verstuyft en zijn vriend (ex-)commissaris  

Vincke. Vincke geniet van zijn pensioen, maar schiet te hulp als in Antwerpen een paar Albaniërs vermoord 

worden. Het is een afrekening onder de Albanese maffia, maar het moordwapen is hetzelfde als waarmee 

in 'De PG' procureur-generaal Savelkoul werd vermoord. Die zaak werd toen geseponeerd, waarover de 

http://webservices.bibliotheek.be/index.php?func=getfile&coversize=large&file=EAN/8713053012839.jpg
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kluun/Komt-een-vrouw-bij-de-dokter/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2985387&cs=resultlist&rctx=AR2MMQrCQBBFdwwWwUIC2odUplKbBAULQSvBK4RNsuKYTQKzs4pgYe0pLAWPYOdtbK0FDX5e9Xh8EA4I8W3WrTeU0jQ4aUxJ0nFYSsqGey2z7BRHo@EongT$fL3wB9Lytm7Klba2CsLZ877MkVGZ5$Mf@L0@mFtWlkLhuphsCvAwMahVxdDhJMcSPE5K1Tzl0BKfi@N$QUN0vjrQu4UgoHPAqk6hT8pYzRoNu0clyStqYsJd4VqjSLQrDT8=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Verheyen-1963/Dossier-K/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7872954&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyKZalFaZk5uSmpCkn5qdmpeRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDB3fmV7dZgQirk89zIwiKzTZd@B2iGywZGDkLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jef-Geeraerts/Dossier-K/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7542068&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzCKfnFxZmpRQrZCBYjJ2dmfFo2o2BmfHFmTmpeCSN3SXxKZi6jYEl8bmpJRn4KIxPDnF9MJ$4zApFA1wRmRpEVmowMjNzlmXn5SYyihUl6pXnZefnleYyC2flFJUWZWdmcpcWpRQyseTmMAA==
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recherche nog altijd ontstemd is, omdat het op corruptie in hogere kringen wees. Als ze nu weer op dat 

spoor zitten, worden ze toch weer gedwarsboomd, o.a. door Opus Dei, een organisatie waartegen de 

schrijver een hevige afkeer koestert. Het zijn de bekende thema’s die de liefhebbers van Geeraerts 

herkennen: kritiek op het Belgische bestel, waarbij democratie inhoudt, dat als je eenmaal gekozen bent, je 

geen verantwoording hoeft af te leggen. Ook nu weer heeft de schrijver zich goed gedocumenteerd in het 

wetteloze Albanië vn na het communisme, waar bloedwraak en wapens populair zijn. 

DVD film KENA / Romans volwassenen LOO 

Haarlem, december 1572. Terwijl het leger van Alva de Hollandse opstand met 

harde hand de kop indrukt, runt weduwe Kenau Hasselaer haar scheepswerf 

alsof het geen oorlog is. Pas als haar jongste dochter Gertruide betrokken raakt bij het verzet en in 

Spaansgezinde handen valt, kan ze niet langer afzijdig blijven. Kenau levert het hout om de stadspoorten te 

versterken, maar bevecht ook samen met de vrouwen van Haarlem de Spanjaarden met hand en tand. 

Legerkapitein Wigbolt Ripperda wil liever zelf de leiding houden, maar moet al snel erkennen dat 

samenwerken met de moedige vrouwen het beste is voor de stad. Alleen Kathelijne de overgebleven 

dochter van Kenau, wordt buiten schot gehouden. Vertrouwt Kenau haar niet of heeft 

DVD film BO /Jeugd boeken 14+ (rood) BR 

De 15-jarige Bo belandt in de gesloten instelling ‘De Zande’ (het 

‘engelenhuis’) nadat ze enige tijd bij een escortbedrijf heeft gewerkt. Samen 

met Steffie en Yasmien biedt ze het hoofd aan het strenge regime binnen de muren en droomt ze over de 

vrijheid. Realistische jeugdroman, waarin de auteur geen onderwerp (prostitutie, drugsverslaving) uit de 

weg gaat. Van de hoofdpersonen wordt in enkele hoofdstukken de trieste voorgeschiedenis geschetst. Het 

leven in de instelling wordt globaler beschreven: het hoe en waarom van het programma dat de meisjes 

doorlopen zou nog wat verduidelijkt kunnen worden. De auteur heeft zelf het leven in de instelling van 

binnen meegemaakt en heeft de verhalen van de meisjes aldaar gebruikt als inspiratie voor zijn boek.   

DVD film TWEE / Romans volwassenen LOO 

Na de dood van hun ouders wordt de kleine tweeling Lotte en Anna op abrupte 

wijze gescheiden. Lotte groeit op in Nederland en Anna in Duitsland. Twee 

geheel verschillende werelden. Kort voor de Tweede Wereldoorlog vinden zij elkaar in Duitsland terug. Het 

weerzien loopt op een teleurstelling uit. Door hun verschillende ervaringen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog groeien zij verder uit elkaar. Anna trouwt een SS-er, Martin, en Lotte's Joodse verloofde 

David wordt afgevoerd naar Auschwitz. Als Anna en Lotte elkaar na de oorlog weer zien is de breuk 

definitief. Vijftig jaar later treffen Lotte en Anna elkaar in Spa. Is een verzoening tussen de hoogbejaarde 

tweelingzusters nog mogelijk? 

http://www.bol.com/nl/p/kenau/9200000025009471/
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tessa-De-Loo/Kenau-roman/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8842164&cs=resultlist&rctx=ASXEQQrCMBAF0PkWFyFCCejGQ3il0NKI47QTTCf0Dh7HI@QUnsSFGxV8iwdqQPT5ab0k7ep@OMfxLAgcZx6TGrzFgScEi1OySx6wofcDq6yyuz$B@esIgl9Yc4@DrT9VFc2LIkguVvgqrs6p0FZHfAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tessa-De-Loo/De-tweeling-roman/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8632784&cs=resultlist&rctx=AT3GsQ3CMBAF0PsgCisSkSVoGIKVLEVx4PDlLJyLvFiKDMAQsAgtUPGqB9qC6PPTeqsxCuvlHzjHYUjwHCaWqIbGQs8jvIUx2jX32NBjwSqr7J8v4PA$gdBU1tzheO@OsybNVeFTLlb4ltw8xUI7FXwB
http://webservices.bibliotheek.be/index.php?func=getfile&coversize=large&file=EAN/8711983498532.jpg
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Dirk-Bracke/Het-engelenhuis/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6893000&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPoPBPyaiaUlGflFVkoumUXZCk5FicnZqUpYBRk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU4HqUxhZGGZMYj7xjhGITF6sYGYUWaHJyMDIXZ6Zl5@EKFqUWlyaU5KTWVzCKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
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DVD film VERB / Romans Volwassenen NOOR/ Luisterboek 50 

NOOR 

De spannende film vertelt het verhaal van plastisch chirurg Tessa 

van Asselt. Zij is eigenaresse van een privékliniek en bezig met het 

opbouwen van een glansrijke carrière. Wanneer de verbouwing van haar huis, geleid door haar man Rogier, 

dreigt uit te lopen op een regelrechte ramp, haar huwelijk begint te wankelen en er ook zakelijke 

problemen ontstaan, begint haar zo perfect opgebouwde wereld langzaam in te storten. Dan krijgt ze 

echter hulp uit onverwachte hoek; een vroegere schoolvriend, de charmante Johan. Hij belooft dat hij al 

haar.  

DVD film GELU / Romans Volwassenen ROYE 

Lea heeft een prettig, rustig luxe leventje, tot ze zwanger wordt. Een baby is 

niet echt haar grote wens. De bevalling is zwaarder dan verwacht. Daardoor 

raakt zij in een postnatale depressie. Ook het onverwerkte verdriet van haar vaders leven en dood speelt 

een belangrijke rol. Met professionele hulp krijgt ze de kans om haar gezondheid en leven weer op de rails 

te krijgen. Knap om een moeilijk onderwerp toegankelijk te maken door gewone, eenvoudige taal en toch 

een vloeiend geheel te houden met voldoende spanning om door te lezen. Korte zinnen en hoofdstukken 

houden het overzichtelijk voor de doelgroep: mensen die moeite hebben met moeilijke taal. Door het 

onderwerp meer geschikt voor vrouwen die er zeker ook veel stof tot praten uit kunnen halen. 

DVD Vl film HELA / Romans Volwassenen VERH) 

"God schiep de dag en wij feesten er ons vrolijk doorheen". Dat is het motto 

van de familie Strobbe. In het grauwe Reetveerdegem betekent dat 

voornamelijk bier drinken. Heel veel bier drinken. De 13-jarige Gunther gaat steevast mee met zijn vader en 

diens broers, allen wonend bij zijn grootmoeder, alle dorpscafés af. De komst van een tante lijkt afwisseling 

te brengen in de sleur van drank en vechtpartijen. Als de kinderinspectiedienst echter langskomt, slaat 

Gunthers vader eerst het hele huis kort en klein en timmert vervolgens zijn zoon in elkaar. Het lijkt 

misschien de enige uitweg uit een toekomst als die van zijn vader en ooms. 

DVD Vl film GODD / Romans Volwassenen LANO 

Trilogie van de Vlaamse auteur Lanoye [1958], eerder verschenen als De 

Monstertrilogie. De Vlaamse televisieserie ‘Het goddelijke monster’ is 

gebaseerd op de familieromans ‘Het goddelijke monster’, ‘Zwarte tranen’ en ‘Boze tongen.’ Hoofdpersoon 

is de beeldschone, maar destructieve Katrien Deschryver. Tijdens een jachtpartij bij hun vakantiehuis in 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Saskia-Noort/De-verbouwing/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7285342&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyiZalFSfml5Zl56UhMRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhmNbGXtye3IFnt1iZBT5JsXIwMgN1JufxChamKRXmpedl1$exyiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8MIAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Heleen-Van-Royen/De-gelukkige-huisvrouw/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7824013&cs=resultlist&rctx=AW3IvQ3CMBAG0PtAFFYKZAQNFR0dK1mKYpLD9ln4B2$GGCIb0DIDLTAAr3ygJYg$P$vjaH11jkd7mCrnW4q1@TsoxebsoNlk9lYKumIGDtDFBFumOGBBjzvmMIfN6wls33sQusYSe$yu@amKk9gE2sVUEl$cqtkmWonHFw==
http://www.bol.com/nl/p/de-helaasheid-der-dingen/1002004010918191/
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Dimitri-Verhulst/De-helaasheid-der-dingen/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7304570&cs=resultlist&rctx=AUXJMQrCMBQA0HzFIThIQR2cxEmnCioFN0FXrxDSJrXfpin8pIrgKbyGi6Pg5j30GK4qLr71AasDY$$v1ialmOaDo8GYJB3CQlIS7oxMkmM0GU9n0XjQX6yX@WGmjZQu06hGs@t5pdCjdvfbL@@HOEeR5hCgcGi09dD0QmEBgReF9lmpoMZOV7jYi$0$HwDtVw8YNPdoyxg6pF1lvEHn$UFLCvKSPOE255XTxBrWwAc=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tom-Lanoye/Het-goddelijke-monster-de-trilogie/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8181614&cs=resultlist&rctx=AW3MMQoCMRBG4fkVi7CFBBTEysbWKwWWRI1JZjCZZa@maay2sLC21T2Ar@yKB1qC6Du3Pl7E$5DjLYVDEW4a6h$CMdGdE2x0LebAik6djwVWXQl6FY8FvR6YeOLd$wlsPnsQujGy9Nje$9PAiWVk2CRV6@w2QwuVVpzxAw==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Saskia-Noort/De-verbouwing/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8403285&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzaiaUlGflFVkrBicXZmYkKfvn5RSVK2EUZOTkz49OyGQUz44szc1LzShi5S$JTMnMZBUvic1OBGlIYmRju9THveckIRFLzdjEzivzRZd5hxsDIXZ6Zl5@EyF6UmsYomA00rCgzK5uztDi1iIE1L4cRAA==
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Zuid-Frankrijk schiet zij per ongeluk haar echtgenoot Dirk dood. Katrien overkomt allerlei onwaarschijnlijke 

rampspoed en belandt in de gevangenis. Haar machtige, rijke familie gaat ten onder aan corruptie en 

intimidatie. De Deschryver clan bestaat uit zus Gudrun, twee homobroers, vader, moeder, ooms en drie 

ongetrouwde tantes. Ook de doden (waaronder Dirk) spelen een rol. Via de clan legt Lanoye op satirische 

wijze het Belgische onbehagen bloot. Hij fileert op sappige, hilarische en harde wijze de Vlaamse 

samenleving. Echtelijke ruzies, vuilbekkerij, darkroomscènes, grof taalgebruik; het deksel gaat van de 

beerput. 

DVD film EETC / Romans Volwassenen NOOR / Luisterboek 50 

NOOR 

De eetclub is een groepje van vier welgestelde echtparen die in 

hetzelfde dorp luxe villa’s bewonen en oppervlakkig gezien volkomen gelukkig zijn met zichzelf en met 

elkaar. Maar dan komt een van de leden om bij een brand in zijn huis; zijn vrouw en kinderen ontkomen 

ternauwernood. Terwijl de overige leden de schijn van vriendschap ophouden, blijkt steeds meer wat voor 

beerput er is opengegaan. Achter de uiterlijke schijn gaat een wereld schuil van overspel, bedrog, financiële 

malversaties en uiteindelijk zelfs moord. De schrijfster heeft deze schijnwereld overtuigend neergezet. 

Wijn, sigaretten, feestjes, etentjes, tennis, dure strandvakanties en P.C. Hoofttractoren: de ultieme leegte 

van het bestaan, de Lifestylebladen tot in de details nageleefd. De karakters worden psychologisch 

nauwkeurig ontleed. Maar ook het plot mag er zijn. De ontknoping komt als een echte verrassing. Dit boek 

waarmee de auteur in 2004 echt doorbrak, is verfilmd met bekende Nederlandse acteurs in de hoofdrol. 

 

And me: roman (Oscar Van den Boogaard)   liefde 

Somberman’s actie (Remco Campert)    werkloosheid 

Het diner (Herman Koch)     Ouder-kindrelatie 

Dokter Deen (Edwin De Vries) Tv-serie Nederland  doktersroman 

 

Op DVD verschenen en in Kortrijk beschikbaar 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Saskia-Noort/De-eetclub/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8725900&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyJaUVJRVZKNTmZSUWJRZX6uYlFyfplOYnJyTUWBkamhuZmSgqOfi4KGqmpJck5pUma$odWu6ZklmSmFh@aDZaBSjBwcmbGp2UzCmbGF2fmpOaVMHKXxKdk5jIKlsTnppZk5KcwMjE07GacUjClQObGA0ZGkW9SjAyM3OWZeflJjKJFqcWlOSU5mcUlnJWpiUWC2flFJUWZWdmcpcWpRQyseTmMAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Saskia-Noort/De-eetclub/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2865313&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz8qaklyTmlSTCakZMzMz4tm1EwM744Myc1r4SRuyQ$JTOXUbAkPje1JCM@hZGJYcNE5ievGIFIa8I$ZkaRP7rMO8wYGLnLM@PykxjZi1LTGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
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DVD film BOOK / Romans Volwassenen ZUSA / Muziek cd 

68 book t 

Nadat haar moeder waarschijnlijk is opgepakt vanwege 

communistische sympathieën, worden de Duitse Liesel Meminger (9) en haar broertje in 1939 in een 

pleeggezin geplaatst. Als Werner onderweg sterft, komt Liesel alleen aan in Molching bij München bij de 

oudere Hubermanns: de aardige anti-Nazi huisschilder Hans en zijn ontevreden vrouw Rosa. Hans leert 

Liesel lezen, waardoor boeken voor haar zo belangrijk worden dat ze ze soms steelt. Eind 1940 duikt de 

zoon van een joodse kennis van Hans bij hen onder en er groeit een band tussen Max en Liesel. Na een 

bombardement in 1943 is Liesel de enige in de straat die nog leeft. Ze gaat op zoek naar Max. De Australiër 

(1975), zoon van Duits-joodse emigranten, schreef eerder enkele bekroonde tienerromans. Deze goed 

vertaalde roman werd een internationaal succes. Het meeslepende verhaal vertelt niet alleen heel 

beeldend hoe de Tweede Wereldoorlog zich ontwikkelde, maar ook hoe groot de kracht van 

boeken/woorden kan zijn. 

DVD film JULI / Romans Volwassenen POWE 

Uit onvrede met het leven dat ze leidt besluit secretaresse Julie Powell (bijna 30) 

een uitdaging te zoeken. Ze vindt die als ze een oud kookboek van Julia Child ontdekt en daaruit alle 524 

Franse recepten in een jaar tijd uitprobeert, en dat in een armoedig keukentje in Brooklyn. Haar ervaringen 

met het Julie/Julia-project zet ze op een weblog dat omgewerkt is tot een boek. De lezers delen haar 

zoektocht naar ingrediënten, de problemen rond het koken, de extra kilo’s, de (heel) veel vuile vaat, het 

mislukte eten en de successen. Maar ook lezen ze over de Julie’s relatie met haar man, haar moeder, haar 

vriendinnen en haar weblogbezoekers. Het doel van het project is om te weten wat ze na een jaar tijd met 

de rest van haar leven wil. Door het verhaal heen staan, cursief gedrukt, episodes uit het leven van Julia 

Child. Het boek, dat onlangs verfilmd is met Meryl Streep in de hoofdrol, bevat geen recepten, maar vertelt 

de culinaire ervaringen in een vlotte, humoristische stijl die door de lengte van het geheel wat vervlakt. 

Voor een vrouwelijk lezerspubliek. 

DVD film WE NE / Romans Volwassenen SHRIV 

Deze bestseller verleidt tot superlatieven: fascinerend, zeer actueel, van een 

bijzonder hoog literair gehalte - erg goed en vloeiend vertaald - en terecht 

bekroond met de Orange Prize for Fiction 2005. Het verhaal: Kevin, een 15-jarige jongen schiet met een 

kruisboog enkele leerlingen en medewerkers van zijn school dood. In ontroerende brieven vol humor 

analyseert zijn moeder Eva het waarom. Ze bekijkt haar leven, haar relatie met haar man Franklin, haar 

gezin, haar zoon Kevin. De spanning bouwt op. Eva’s relatie met Kevin is altijd moeizaam, terwijl Franklin 

een ideale vader-zoon relatie lijkt te hebben. Zijn al die nare incidenten ongelukjes of opzet. Terwijl Eva het 

afglijden van haar gezin analyseert, raakt ze ook aan veel algemenere vraagstukken: hoe is het huidige 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lionel-Shriver/We-moeten-het-even-over-Kevin-hebben/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6796942&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyyPpn5eak5CsEZRZllqUVoXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoYNexjvFdwrUOh6xMgo8k2KkYGRuzwzLz$JUbQwSa80LzsvvzyPUTA7v6ikKDMrm7O0OLWIgTUvhxEA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Markus-Zusak/De-boekendief/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3153323&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyiSfmp2al5KZmpaUhMRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhjWTmXveMAKRzrkDzIwif3QZGRi5yzPz8pMYRQuT9ErzsvPyy@MYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nora-Ephron/Julie-Julia/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7669032&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzaiaUlGflFVkpepTmZqQoB$eWpOTlK2sg8BQ3H0pLU0iJNRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NxUoDEpjEwMy3qZd7xmBCKTVYuZGUVWaDIyMHKXZ$blJzHypqSWJGbmMApm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Julie-Powell/Julie-Julia-een-jonge-vrouw-een-oud/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7516716&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzaiaUlGflFVkpepTmZqQoB$eWpOTlK2sg8BQ3H0pLU0iJNRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NxUoDEpjEwMy3qZd7xmBCKTVYuZGUVWaDIyMHKXZ$blJzHypqSWJGbmMApm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Williams-1932/The-book-thief-original-motion-picture/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8972578&cs=resultlist&rctx=AU3GsQ3CMBAF0PsgCisFskQKOkoqVrJkxVEOJ3fCOSt7sQRLMAFFBqABSl71QFsQfX72bVTNJxs49X$Fcxz6DM9h5jGJobHQ8QRvYUo2aIcNvR9Y61rPzxdwuB9BaBYWjWhv8VIliy4Cn7VY4Wt2dU6FdjLiCw==
http://www.bol.com/nl/p/the-book-thief/9200000026435452/
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Amerikaanse leven gestructureerd. Wat is van belang. Hoe gaan mensen met elkaar om. Waarom zo en niet 

anders. Wat is de functie van mensen als Kevin; hebben die een functie. Shriver stelt via Eva steeds meer en 

diepere vragen en schetst daarmee een indringend beeld van de huidige Amerikaanse samenleving. 

Onlangs verfilmd met Tilda Swinton. 

DVD film SING / Romans Volwassenen magazijn RM 34429 

De Engelsman George, professor aan een Amerikaanse universiteit heeft 

pas zijn vriend verloren en vindt het nu erg moeilijk om als "man alleen" te moeten leven. We volgen hem 

op een gewone dag uit zijn leven, van het moment dat hij opstaat tot het moment dat hij dronken in bed 

ligt. Isherwood werd in Engeland geboren, woonde geruime tijd in Berlijn en vestigde zich in 1939 in 

Californië. Hij heeft veel, vaak gedeeltelijk autobiografische, romans geschreven en filmscenarios. Zijn faam 

rust terecht op de romans over zijn Berlijnse jaren, Mr. Norris Changes Trains en Goodbye to Berlin en zijn 

memoires Christopher and his Kind. Een man alleen heeft niet de kracht van Isherwood's beste werk omdat 

het minder direct is. Het is echter heel leesbaar door de goede beschrijving van de hoofdpersoon en de 

geestige en kritische beschrijvingen van het Amerikaanse familieleven en het werken aan een Amerikaanse 

universiteit. 

DVD film NORW / Romans Volwassenen MURA / Luisterboek 50 

MURA 

Het werk van de inmiddels bekende Japanse schrijver (1949) wil 

nog wel eens een hoge vlucht vol verbeelding en surrealisme nemen, maar dit debuut uit 1987 is in feite 

bijna een klassieke Bildungsroman. Toru Watanabe is een student in Tokio die zijn leven zo eerlijk mogelijk 

probeert te leiden, maar in wiens verleden een onverwerkt verdriet huist: ooit pleegde zijn beste vriend 

Kizuki zelfmoord. Voor Watanabe is dat nog altijd een pijnlijke herinnering, en Kizuki’s toenmalige vriendin 

Naoko stort er zelfs door in. Wanneer Watanabe dan de levendige Midori ontmoet, is het zijn half verliefde, 

half medelijdende houding tegenover Naoko die zijn eigen geluk in de weg lijkt te staan. Dit klinkt misschien 

zwaar op de hand, maar Murakami laat de figuren zo knap tot leven komen en hun gesprekken zijn zo vol 

van ideeën en energie en levenslust dat het boek als geheel een prachtige lichte toon heeft, waardoor het 

redelijk optimistische en verzoenende slot absoluut niet als onecht overkomt. Een prachtige, warme, wijze 

roman, uitstekend geschreven en vertaald. Op het omslag een scène uit de recente verfilming 

 

 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Haruki-Murakami/Norwegian-Wood/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7126266&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz5aUVJRVZKNTmZSUWJRZX6uYlFyfplOYnJyTXmBsYGJkYWSgqOfi4KGnn5ReWp6ZmJeQrl$fkpmraHVrumZJZkphYf2g1WgCrPwMmZGZ$WzSiYGV$cmZOaV8LIXRKfkpnLKFgSn5takpGfwsjEsGMf443CG4UqF54wMop8k2JkYOQuz8zLT2IULUotLs0pycksLuGsTE0sEszOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Haruki-Murakami/Norwegian-Wood/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7030428&cs=resultlist&rctx=AV3KQQrCMBBG4fktLkIXEtCNIIgH8ErB0qhj2hmSpuRCvYZ3KXiHbrVr3$6DB6pA9F3bnURT8Q$$ybmotn$EMezuAZbdwJ2XjDq7lnvY7Hqfn$uxofmNKU7xsnyA@XIEoS4s2uAQm$soQbQIbNCUE7$CGQefaCsdfg==
http://www.bol.com/nl/p/a-single-man/9200000001208837/
http://webservices.bibliotheek.be/index.php?func=getfile&coversize=large&file=EAN/5414939062780.jpg
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DVD film SECR / Romans Volwassenen SACH 

Benjamin Chaparro krijgt, als ondergriffier bij een rechtbank in Buenos Aires, in 

de jaren zestig van de 20e eeuw de zaak toegewezen van een jonge vrouw die 

verkracht en gewurgd is teruggevonden. Van de dader is er geen spoor en het 

motief is onduidelijk. De jonge echtgenoot, Ricardo Morales (zie titel), reageert geschokt en stilaan ontstaat 

er een persoonlijke band tussen hem en de griffier. Die laatste slaagt erin om een eerste onderzoek met 

schijnverdachten ongedaan te maken en weigert het dossier af te sluiten, zodat de echte dader toch nog 

kan opgespoord worden. Vele jaren later besluit Chaparro het tragische verhaal van Morales alsnog te 

vertellen. Het wordt een merkwaardig relaas, waarin soms de griffier zelf aan het woord is, terwijl andere 

hoofdstukken dan weer over hem gaan. Het levert een aangrijpend geheel op, met merkwaardige 

personages tegen de achtergrond van het militair regime in Argentinië. Het boek werd verfilmd en dat 

leverde in 2010 een Oscar op voor de beste buitenlandse film. 

DVD film STAA / Romans Volwassenen AVAL 

De dertienjarige Anna en Francesca wonen in hetzelfde 

appartementencomplex in Piombino, een klein industriestadje aan de 

Italiaanse kust met uitzicht op het eiland Elba. Elba is voor de rijken en toeristen, en onbereikbaar voor het 

gewone volk dat zijn brood verdient in de plaatselijke staalfabrieken. De meisjes zijn vanaf hun vroege 

jeugd onafscheidelijk, maar op de drempel van volwassenheid moeten zij afscheid nemen van hun zo 

vertrouwde leven en begint alles te draaien om hun verlangen als vrouw bewonderd te worden. In hun 

troosteloze arbeiderswijk proberen Anna en Francesca hun ontluikende seksualiteit uit te buiten om de 

bedrukte sfeer thuis te ontvluchten. Dan komt op een dag de liefde uit een onverwachte hoek, waardoor 

de onoverwinnelijke vriendschap tussen Anna en Francesca op losse schroeven komt te staan. 

DVD film WOLF / Romans Volwassenen BELF 

Het is veel gemakkelijker om rijk te worden als je je niet aan de regels houdt, 

zei Jordan Belfort tegen een verslaggever van The New York Post. En hij wist 

waarover hij sprak: de voormalige effectenmakelaar bracht tweeëntwintig maanden in de gevangenis door, 

nadat hij was veroordeeld wegens een grootscheepse verzekeringsfraude die meer dan 200 miljoen dollar 

opleverde. In De wolf van Wall Street vertelt Jordan Belfort het verhaal van corrupte bankiers en 

maffiabazen, en van beurshandelaren die zichzelf verrijken zodra de gelegenheid zich voordoet. 

 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Eduardo-Sacheri/De-zaak-Morales/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7915113&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzyrimliUUp$QrBickZqUWZ6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGLwcYbxXdKlJb8JyRUeSbFCMDI3d5Zl5$EqNoYZJeaV52Xn55HqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Silvia-Avallone/Staal/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7814003&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzywZk5ZZmJCo5liTk5$Xmp6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGC0cZG0obSjUWvGFkFPkmxcjAyF2emZefxChamKRXmpedl1$exyiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8MIAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Martin-Scorsese/The-wolf-of-Wall-Street/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9151452&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyyXvlFKYl5Ck6pOWn5RSVoXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZpxxm@lH4p1br2lpFR5JsUIwMjd3lmXn4So2hhkl5pXnZefnkeo2A20LiizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
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DVD film VIRG / Romans Volwassenen EUGE 

In een rustig en conservatief stadje in het Amerika van de jaren zeventig, 

leefden de vijf knappe, maar mysterieuze Lisbon-zusjes. Wanneer één van de 

meisjes zichzelf van het leven berooft, zet zij met deze dramatische daad het 

leven van de hele familie op zijn kop. Meer en meer sluit de familie zich af van de buitenwereld, totdat de 

meisjes zelfs het huis niet meer uit mogen. Terwijl hun buurjongens een laatste poging ondernemen om de 

meisjes uit hun isolement te redden, escaleert de situatie volkomen. 

DVD film HAAR / Romans Volwassenen ROSN 

In de nacht van 16 juli 1942 wordt de 10-jarige Sarah met haar ouders 

opgepakt en naar het Velodrome d'Hiver in Parijs gebracht. Zij heeft ongezien 

haar kleine broertje in een kast verstopt en belooft hem later te bevrijden, maar Sarah wordt weggevoerd 

en ziet hem nooit meer terug. Zestig jaar later moet een Amerikaanse journaliste in Parijs een artikel 

schrijven over die gebeurtenis. Zij zoekt in archieven naar de ware toedracht en ontdekt een geheim van 

haar schoonfamilie. Ondanks het advies zich daar niet mee te bemoeien, probeert de journaliste het spoor 

van Sarah te volgen. De twee verhaallijnen worden beurtelings beschreven en vooral de ervaringen van 

Sarah geven de lezer een onthutsend beeld van de wreedheden rondom de deportatie. Een prachtig 

verteld en vertaald, aangrijpend verhaal met een dramatische ontknoping. 

DVD film GREA / Romans Volwassenen FITZ / Muziek cd 68 

GREA 

Na een armoedige jeugd weet James Gatz zich dankzij een 

erfenis op te werken tot miljonair en noemt zich Jay Gatsby. In zijn enorme huis op Long Island geeft hij 

geruchtmakende parties, die door talloze genode en ongenode gasten worden bezocht. De verteller van 

het verhaal, Nick Carroway, is Gatsby's buurman. Gatsby heeft een liefdesaffaire met Nicks nichtje Daisy 

gehad en via Nick zoekt hij weer contact met haar. Ze is inmiddels met Tom Buchanan getrouwd, een rijke 

snob. Als Daisy bij een verkeersongeluk Toms maîtresse Mrs. Wilson doodt, vertelt Tom aan Wilson dat 

Gatsby verantwoordelijk is voor haar dood. Wilson schiet Gatsby dood en slaat de hand aan zichzelf. De 

begrafenis van Gatsby vormt het wrange eind van het boek; slechts een enkeling komt opdagen om Gatsby 

naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. 'De grote Gatsby' is een klassiek geworden liefdesverhaal. De 

vertaling werd voor de tweede druk geheel herzien. Deze derde druk heeft een scènefoto uit de recente 

verfilming met Leonardo DiCaprio op het omslag. 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tlCfwCyQxe7B7M&tbnid=B6avaLFakpyKCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goodreads.com/book/show/10956.The_Virgin_Suicides&ei=pOKiU4_gBsG7ygPb8YCACw&bvm=bv.69411363,d.bGQ&psig=AFQjCNHWanOUWGL6Q_Wo46EpZoi7cjCZpg&ust=1403270165389287
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jeffrey-Eugenides/De-zelfmoord-van-de-meisjes/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8153649&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzKWalpaUWplQqupempeZkpqcWYIoycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAyrTjG$KH9RbvbkAyOjyDcpRgZG7vLMvPwkRtHCJL3SvOy8@PI8RsHs@KKSosysbM7S4tQiBta8HEYA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tatiana-De-Rosnay/Haar-naam-was-Sarah/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8005785&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzKIYklmYl5iQopqQpB$cV5iZWYIoycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAzbTjPuqNhRYfHrIyOjyDcpRgZG7vLMvPwkRtHCJL3SvOy8@PI8RsHs@KKSosysbM7S4tQiBta8HEYA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Baz-Luhrmann/The-Great-Gatsby/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8909532&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyS6UWpiSUK6YklxUmVKBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGF9OYDixlBCKxU5uYGEXWyDEyMHKXZ$blJzGKFibpleZl5$WX5zEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/F-Scott-Fitzgerald/De-grote-Gatsby/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8478562&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzmiaUlGflFVkpuesHJ$SUlCm6ZJVXpqUWJOSlK$OQYOTkz49OyGQUz44szc1LzShi5S$JTMnMZBUvic1OB2lIYmRh2zWRatJwRiKT2bGViFFkjx7zDjIGRuzwzLz$Jkb0oNY1RMDu@qKQoMyubs7Q4tYiBNS$HEQA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/The-great-Gatsby-music-from-Baz-Luhrmann's/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8807590&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyS6UWpiSUK6YklxUmVKBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGF9OYDixlBCKxU5uYGEXWyDEyMHKXZ$blJzGKFibpleZl5$WX5zEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
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DVD film DELI / Romans Volwassenen FOEN 

Nathalie is een jonge weduwe, die haar man na zeven jaar van gelukkig huwelijk 
verloor bij een auto-ongeluk. Drie jaar nadien rouwt ze nog altijd over de dood 
van haar echtgenoot. Ze werkt op een groot kantoor, waar ze een Zweedse 

collega heeft (François Damiens). Deze valt voor Nathalie, en maakt haar delicaat het hof. Hij zorgt er voor 
dat Nathalie geleidelijk weer terugkeert naar het leven, en opnieuw verliefd wordt. 

DVD film EXTR / Romans Volwassenen FOER / Luisterboekn 50 FOER 

Oskar Schell is uitvinder, sieradenontwerper, amateur-entomoloog, 

francofiel, slagwerker, verwoed schrijver van fanmail, pacifist, archeoloog van Central Park, romanticus, 

Groot Ontdekkingsreiziger, juwelier, acteur (Yorick in de schoolvoorstelling van Hamlet), inconsequent 

veganist, verzamelaar van: zeldzame munten, vlinders die een natuurlijke dood zijn gestorven, Beatles-

spullen, miniatuurcactussen en halfedelstenen. Hij is negen jaar. Oskar heeft zijn vader verloren bij de 

aanslagen op het WTC in New York. In zijn vaders kledingkast vindt Oskar een vaas, en wanneer hij die per 

ongeluk laat vallen ontdekt hij een vreemd uitziende sleutel. Dan begint de jonge Oskar een zoektocht die 

hem door de stad New York zal voeren, 

DVD film PARA / Romans Volwassenen FORD 

Een buitengewoon krachtig verhaal over liefde, verraad en desillusie, nu 
verfilmd door BBC/HBO. De klassieker van Ford Madox Ford, waarop de 
gelijknamige bbc/hbo-reeks Parade's End is gebaseerd, is nu voor het eerst in 

het Nederlands vertaald. Parade's End vertelt het epische verhaal van een driehoeksverhouding tegen de 
achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en een maatschappij waarin de waarden en normen op een 
keerpunt staan. Centraal staan de Engelse aristocraat Christopher Tietjens, diens mooie, maar wrede vrouw 
Sylvia en Valentine Wallop, een jonge suffragette op wie hij hopeloos verliefd wordt. 

DVD film BLIN (Blindness) / Romans Volwassenen SARA 

Een heel land wordt opeens getroffen door een besmettelijke blindheid. De 

blinden worden allemaal bijeengebracht in een oud gebouw. Ze worden daar 

streng bewaakt door leger en regering, maar op den duur worden ook dezen blind. Degeneratie zet in en de 

wereld verandert in een zelfzuchtige strijd op leven en dood, in een hel. Op het eind kunnen de blinden 

weer zien. Saramago (1922-2010, Nobelprijs 1998) was een van de belangrijkste hedendaagse schrijvers 

van Portugal. De stijl is zakelijk, helder en onpartijdig: een essay in romanvorm over de wreedheid en de 

slechtheid van de mens, in een prachtige vertaling. Een roman die op voortreffelijke en pijnlijke wijze laat 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/David-Foenkinos/La-delicatesse-roman/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8280157&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzyLollmSkKbvmpedmZefnF6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGWecZf1X9qrLZ85WRUeSbFCMDI3c5UHMSo2hhkl5pXnZefnkeo2B2flFJUWZWNmdpcWoRA2teDiMA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jonathan-Safran-Foer/Extreem-luid-ongelooflijk-dichtbij/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7039812&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyaXvl5iSUZiXkKwYlpRUDKLT$1CKsgIydnZnxaNqNgZnxxZk5qXgkjd0l8SmYuo2BJfG5qSUZ$CiMTw6rLjO9q39XarfnByCjyTYqRgZG7PDMvP4lRtDBJrzQvOy$@PI9RMDu@qKQoMyubs7Q4tYiBNS$HEQA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ford-Madox-Ford/Parade's-end/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8600646&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzybvlFKQq$iSn5FQogJjqfkZMzMz4tm1EwM744Myc1r4SRuyQ$JTOXUbAkPje1JCM@hZGJYd5Vxh91P$ocjvxiZBT5JsXIwMhdnpmXn8QoWpikV5qXnZdfnscomJ1fVFKUmZXNWVqcWsTAmpfDCAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jose-Saramago/De-stad-der-blinden-roman/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8112529&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyyXvnFh1cqBCcWJeYmpuejcRk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRjm@WQ8NQWEXJYsYGIU$SbFyMDIXZ6Zl5@EKFqYpFeal52XX57HKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jonathan-Safran-Foer/Extreem-luid-ongelooflijk-dichtbij/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8885930&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz5aUVJRVZKNTmZSUWJRZX6uYlFyfplOYnJyTXmBsaWFoZGSgqOfi4KGqkVJUWpuak5lQo5$aUpmraHVrumZJZkphYf2g1WgCrPwMmZGZ$WzSiYGV$cmZOaV8LIXRKfkpnLKFgSn5takpGfwsjE8GAF040NjECkcuMwE6PIGjlGBkbu8sy8@CRG0aLU4tKckpzM4hLOytTEIsHs@KKSosysbM7S4tQiBta8HEYA
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zien hoe de mens onder bepaalde omstandigheden kan degenereren tot een egoïstisch monster. 

Angstaanjagend om te lezen hoe de mens zo dubbelblind kan zijn. In deze druk is het informatief nawoord 

van de vertaler vervallen. Verfilmd als 'Blindness' met Julianne Moore en Mark Rufallo. 

DVD film 12 YE / Romans Volwassenen NORT 

Solomon Northup, zoon van een vrijgemaakte slaaf en zelf vrij man, trouwt in 

1829, dan 21, in Saratago, New York en krijgt drie kinderen. Hij heeft een karig 

bestaan als timmerman; ook zijn vrouw werkt en hij speelt op feesten als violist. In januari 1841 bieden 

twee mannen hem goedbetaald werk aan als violist in een rondreizend circus. Hij gaat mee naar 

Washington en wordt gedrogeerd wakker in een slavendepot. In New Orleans als slaaf verkocht, werkt hij 

twaalf jaar op diverse plantages, vaak onder onmenselijke omstandigheden. Begin 1853 komt hij door 

juridische actie van buitenaf vrij. Northup (1808-1863?) deed destijds met hulp van een schrijver zijn relaas, 

dat in 1853 een bestseller was, maar later is vergeten. 

DVD film WATE / Romans Volwassenen GRUE 

Water for Elephants vertelt het verhaal van een verboden 

liefde tussen de jonge Jacob en de beeldschone Marlena 

Jacob is een student diergeneeskunde die door toeval terecht komt in de magische wereld van een 

rondreizend circus. Als hij de grote ster Marlena ontmoet, wordt hij verliefd, maar haar gevaarlijke 

echtgenoot maakt het leven van Jacob en Marlena niet makkelijk… 

DVD film WAND / Romans Volwassenen HAUS 

Een vrouw staat op het punt een weekend door te brengen in de jachthut van 

haar nicht Luise, gelegen in een bergdal. Als Luise en haar echtgenoot na een 

avondje uit de volgende ochtend niet blijken te zijn thuisgekomen, gaat ze op onderzoek uit. Dan blijkt zich 

iets onverklaarbaars te hebben voorgedaan: het dal is door een glazen wand afgescheiden van de rest van 

de wereld. In gezelschap van een hond, een koe en een kat gaat ze hard aan het werk om te overleven. Ze 

inventariseert de bestaande voorraden, zoekt naar een plek voor een aardappelakker, struint het bos af op 

zoek naar eetbare planten, ze jaagt. En ze vervreemdt van zichzelf; om niet gek te worden en grip te 

houden op de tijd schrijft ze. Zal haar isolement ooit worden doorbroken? 

 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Solomon-Northup/12-jaar-slaaf/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9029256&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzywfk5$bn5eQp$$UUlGaUF6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGTb8Ye6aCkNu1hUyMIt$kGBkYucsz8@KTGEULk@RK87Lz8svzGAWzgWYWZWZlc5YWpxYxsOblMAIA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sara-Gruen/Water-voor-de-olifanten/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3085758&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyiwYlFiQruRaWpeUhMRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhme@Gd9NBSGPE4uZGEW$STEyMHKXZ$blJzGKFibpleZl5$WX5zEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marlen-Haushofer/De-wand/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7757728&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyKvolFOal5Ch6JpcUZ$WmpRRgCjJycmfFp2YyCmfHFmUCZEkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGWX8Zd0wDIa9JS5kYRb5JMTIwcpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/James-Newton-Howard-1951/Water-for-elephants-original-motion-picture/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8134030&cs=resultlist&rctx=AV3HsQ3CMBBGYf9GFFYKZAlaYIKsZCWKUQ47Z7Av8h7MgagoKGmZClLz9DUPagWlvkubQ$3E56OP@jJ2LOX@YQy5U4AlVyh6FjTiBppgxU1exjRAq@dD355YtK$Pxva$h0JTiVOP3bVvZw6cKsOGlCXTOZi5$KzWHPED
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DVD film ON TH / Romans Volwassenen KERO 

Na de dood van zijn vader ontmoet de aspirerende Newyorkse schrijver Sal 

Paradise de losbandige en avontuurlijke Dean Moriarty. Dean is een jonge ex-

gevangene, volbloed charmeur en echtgenoot van de zeer vrijgevochten en 

verleidelijke Marylou. Het klikt meteen tussen Sal en Dean, die beiden als de dood zijn om hun verdere 

leven in dagelijkse sleur te slijten. Samen met Marylou vertrekken ze op roadtrip door Amerika. Snakkend 

naar vrijheid beginnen ze aan een ontdekking van de wereld, anderen en zichzelf. 

DVD film TERR (Terribly happy) / Romans Volwassenen JEPS 

Robert Hansen faalt als politieagent in Kopenhagen en wordt overgeplaatst 

naar Højer, een afgelegen dorpje in Zuid-Jutland. Als dorpsagent leert hij de 

ongeschreven regels van de dorpelingen kennen. Langzaamaan wordt hij onderdeel van een netwerk, 

waarin iedereen zoveel mogelijk verborgen houdt en toch alles van elkaar blijkt te weten. Het valt Robert 

niet mee zijn ideeën over rechtvaardigheid bij te stellen. Roberts persoonlijke leven is gevuld met tragiek: 

een mislukt huwelijk, een dochter die hij bijna nooit ziet, troosteloze herinneringen aan zijn overleden 

vader en een moeizame relatie met zijn moeder. Hij voelt zich Stan Laurel. Hij is verliefd op Ingerlise, die 

mishandeld wordt door haar man, krijgt advies van de dokter, vraagt raad aan de dominee, bezoekt de 

kroeg en belandt af en toe met dorpsgenoten bij het moeras, waarin antwoorden op vragen verborgen 

liggen. Een boek met zwarte humor op het platteland. 

DVD film TSOT / Romans volwassenen FUGA / 

Filmmuziek 68 TSOT 

Athol Fugard (1932) is een blanke Zuid-Afrikaanse 

toneelschrijver, acteur en regisseur die al tijdens de Apartheid werkte met zwart en blank in sociaal-politiek 

bewustmakende producties. Tegenwerking van de regering weerhield hem niet en Fugards werk werd en 

wordt over de hele wereld opgevoerd. 'Tsotsi' is zijn enige roman. De gelijknamige film won in 2006 de 

Oscar voor de beste buitenlandse film. Het verhaal speelt in Johannesburg. Tsotsi is een jonge zwarte 

bendeleider die de dagelijkse strijd om te overleven met veel geweld en cynisme voert in een samenleving 

vol onderdrukking, haat en ongelijkheid. Zijn bestaan krijgt een wending als hij zich gedwongen ziet zich te 

ontfermen over een baby. Er gloort hoop in de harde werkelijkheid. Fugard schrijft verbijsterend trefzeker 

en soms cru, maar zijn boek is daarnaast doortrokken van groot rechtvaardigheidsverlangen en poëtisch 

optimisme. Een echte klassieker, altijd actueel. 

 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jack-Kerouac/On-the-road/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8288075&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyS2alF$aWJyQpF$YkpKBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGU@8YZ0wHIZ8Py5gYRb5JMTIwcpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gavin-Hood/Tsotsi/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7992669&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPoPBPyKZalFaZk5uSmpCkn5qdmpeRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxcDKsuM@$ZzAREJndeMjOKrNBk38HbIbLBkoGRuzwzLz$JUbQotbg0pyQns7iEUTA7v6ikKDMrm7O0OLWIgTUvhxEA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Erling-Jepsen/Vreselijk-gelukkig-roman/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7269625&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPy6iaUlGflFVkquRTmZeekKXqkFxal5SrooXAUNx9KS1NIiTUZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjcVKBBKYxMDLvmMN@6wghEZus2MjOKrNBkZGDkLs@My09i5E1JLUnMzGEUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tsotsi-music-from-and-inspired-by-the-motion/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6426013&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8JcX5JcWZUIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYnhznGmZUcYgcju3X0mRpE1cswnzBkYucsz8@KTGNmLUtMYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
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DVD film MASS (La masseria delle allodole) / Romans Volwassenen ARSL 

Een Armeense wijk in een Anatolisch stadje aan het begin van de twintigste 

eeuw wordt in beeld gebracht. De hoofdpersonen hebben een broer in Italië, 

een broer in Aleppo en nog andere verwanten in Amerika. Ze leven als 

onderdanen van het Ottomaanse sultanaat; de ouderen in de familie herinneren zich nog de 

verschrikkingen, die hun volk tegen het einde van de negentiende eeuw moest lijden onder een wrede 

sultan, maar zo erg kan het nooit meer worden! Door de schrijfster (zelf een kleinkind van de 

hoofdpersonen) wordt op meesterlijke wijze een stemming van beklemming en onzekerheid opgebouwd. 

De broer uit Italië zal op bezoek komen, maar het is 1915 en in Istanbul wordt door de leiders, die het rijk 

willen moderniseren, een zuiveringsactie gepland; 'Turkije voor de Turken' is het motto en op een avond als 

alles klaar is voor de grote ontvangst, komt het bevel, dat de mannen zich moeten melden bij de prefect. 

De hoofdpersonen besluiten naar hun voor het buitenlands bezoek gerenoveerde zomervilla te gaan -de 

mannen worden er voor de ogen van de vrouwen meedogenloos afgeslacht; de kleine jongen, die toevallig 

meisjeskleren draagt op dat moment, is de enige mannelijke overlevende. 

DVD film CREA (Creation) / Romans Volwassenen KEYE 

In 1839, enkele jaren na zijn reis op de ‘Beagle’, trouwde Charles Darwin met 

Emma Wedgwood. Uit dit huwelijk kwamen 10 kinderen voort. De oudste 

dochter Annie stierf op haar tiende. Uit bewaard gebleven notities, brieven en dagboeken van de familie, 

fragmenten uit boeken en gedichten (vooral Wordsworth) en herinneringen van nabestaanden is deze 

biografie ontstaan. In 16 hoofdstukken weet de auteur (achter-achter kleinzoon van Darwin) op 

schitterende wijze citaten uit de documentatie te verweven in de tekst. Hoe het observeren, ook van zijn 

kinderen, Darwin beheerst, hoe hij zijn (evolutie)theorieën na een lange weg publiceert, maar ook zijn 

emotionele kant, de invloed van de dood van Annie en zijn rol als toegewijde vader worden duidelijk. Een 

indrukwekkende vernieuwde kijk op Darwins leven. 

DVD film MY SI (My sister’s keeper) / Romans Volwassenen 

PICO / Filmmuziek 68 MY SI 

De 13-jarige Anna is haar hele leven lang al donor voor 

haar iets oudere zusje Kate. Bij Kate werd op driejarige leeftijd acute promyeloïde leukemie geconstateerd. 

Haar ouders besloten toen de perfecte donor voor haar te vinden door nog een baby te nemen die aan 

precies de juiste genetische eisen zou voldoen. Dat werd Anna. Nu zal Anna een nier moeten afstaan aan 

Kate. Ze wil dit niet en stapt naar een advocaat, een rechtszaak volgt. Anna's beslissing verscheurt haar 

familie en kan fatale gevolgen hebben voor Kate. Boeiende en goedgeschreven psychologische roman van 

de Amerikaanse bestsellerauteur (1966), die haar complexe, realistische personages feilloos weet neer te 

zetten. Het verhaal gaat het vooral om de vraag wat moreel gezien goed is en wat mag. Hoe kun je goed 

zijn voor je beide kinderen als je het leven van de een riskeert om de ander in leven te houden? 

http://webservices.bibliotheek.be/index.php?func=getfile&coversize=large&file=EAN/5051888044490.jpg
http://webservices.bibliotheek.be/index.php?func=getfile&coversize=large&file=ISBN/9789044312317.jpg
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jon-Amiel/Creation/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7842841&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPy6iaUlGflFVkpBiXkpiTkK3qmVeanFSrooXAUNx9KS1NIiTUZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjcVKBBKYxMDEdOM2@pZwIii1OPmBlFVmgyMjByl2fm5Scx8qakliRm5jAKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Paolo-Taviani/La-masseria-delle-allodole/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7859327&cs=resultlist&rctx=AVWMMQrCMBhG87U4hCJS8AClk526d8tJQiQRf5smkP7B23T2EJ7HA3gANauPt7zlQdQQ4ls4jCbzNaapV4FjINOptHoT$vG@u5PK7HIaICXpy4yW9EreBUbD2tKClvXiysqiEs9X@d6q4rR9ahwfAwSaO4V4xt46NuTRzjFxotss8$qS2AWPHw==
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nz6iqFyHT2cvdM&tbnid=j7BvLNYT1unhZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://r1db.com/covers/custom-labels/p65703-my-sister-27s-keeper-lab.html&ei=Pm7XU9jOHYfDO6WhgfAO&bvm=bv.71778758,d.ZWU&psig=AFQjCNEaS426lZtU0kTUCz2_y43vk1cJ1g&ust=1406713779554294
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DVD film WOME (Women without men) / Romans Volwassenen PARS 

De novelle beschrijft het leven van vijf vrouwen in modern Iran. Een 

lerares, twee ongetrouwde vrouwen, een prostituee, een huisvrouw. Ze 

zijn ongelukkig, ontvluchten hun leven en ontmoeten elkaar in een tuin, waar ze hun eigen leven in vrijheid 

creëren. Maagdelijkheid, seksuele beperkingen en mannen zijn de hoofdthema’s. Parsipur (Iran,1946) 

schreef acht romans en verhalenbundels, die allemaal verboden zijn in Iran. Ze is twee maal gevangen 

genomen vanwege haar kritische houding. Daarna is zij gevlucht; ze woont sinds 1994 in de VS. Parsipur is 

een van de belangrijkste vrouwelijke auteurs van Iran. Dit boekje leest niet als een pamflet of een 

aanklacht; het zijn vooral mooi vertelde, ingetogen, soms magische, verhalen. 

DVD film LIKE (Like dandelion dust) / Romans Volwassenen KING 

Jack en Molly Campbell genieten samen met hun 6-jarige, geadopteerde zoon, 
Joey van hun leven. Alles gaat goed, totdat één telefoontje hun wereld op z'n 
kop zet. De biologische vader van Joey, is na jaren vastgezeten te hebben 

vrijgelaten uit de gevangenis. Hij wil zijn zoon terug, om zo een nieuw leven te beginnen. Wanneer de 
rechter beslist dat Joey ook daadwerkelijk terug moet naar zijn agressieve vader, begint een moeilijke 
periode voor Jack en Molly, die een plan proberen te bedenken om de rechter te overtuigen dat Joey niet 
veilig is bij zijn vader... 

DVD film LIFE / Romans Volwassenen MART 

Piscine Patel (Pi) is een zestienjarige Indiase jongen wiens vader een 

dierentuin in India heeft. Wanneer de familie besluit het land te verlaten, 

wordt de hele dierentuin ingescheept. Maar het schip vergaat en de enige overlevenden op de 

reddingssloep zijn Pi, een hyena, een zebra met een gebroken been en een tijger van 200 kilo. 227 dagen 

dobbert de sloep over de Grote Oceaan _ het decor voor een buitengewoon fantasierijke roman. 'Dit 

verhaal doet je in God geloven,' aldus een personage. Dat gaat misschien wat ver, maar wie Het leven van 

Pi leest, móet wel geloven in de onverwoestbare kracht van verhalen. 

DVD film INTO (Les intouchables) / Romans Volwassenen SELL 

De rijke aristocraat Philippe raakt verlamd na een ongeluk tijdens het 

paragliden. Hij moet op zoek naar iemand om hem te helpen in huis. Hij neemt 

Abdel in dienst, een jongen uit de banlieues van Parijs. Ondanks hun totaal verschillende achtergrond 

ontstaat er een bijzondere vriendschap. 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Karen-Kingsbury/Laat-mij-niet-los/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7842039&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzy3olFqXkK3pl56cVJpUWV6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGaf8ZD00HIb89y5kYRb5JMTIwcpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Yann-Martel/Het-leven-van-Pi/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2820396&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzikYl5eQq$iUUlqTnIbEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoY9DUwrZjACUUDLSiZGkW9SjAyM3OWZeflJjKKFSXqledl5$eV5jILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Philippe-Pozzo-Di-Borgo/Vrienden-voor-het-leven-naar-het/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8825504&cs=resultlist&rctx=AXXIsQ3CMBBGYf9GFFYKZAkaKk8Au7CApSiHctg5C8dxeqaAGWiZg3FoIQvw9FUPagWlvkubY81M0pG4mlJ2PRUXqZL8$zCG@TnAsh85khQ0xXc8wBY@UOlTB61eN@1$YHG6PzW2nz0Umpkltdhd28MkQdIssCHlkvkSzDRSVmuJ$AE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Shirin-Neshat/Women-without-men/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8013898&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzmiaUlGflFVkrBGYkZRXmlxRkKAYlFxZkFpUVK5phiChqOpSWppUWajJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpQCNTGJkYzs1j3vaVEYjMrmxmZhRZocnIwMhdnpmXn8TIm5JakpiZwyiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8MIAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Shahrnush-Parsipur/Vrouwen-zonder-mannen/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2965454&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzmiaUlGflFVkrBGYkZRXmlxRkKAYlFxZkFpUVK5phiChqOpSWppUWajJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpQCNTGJkYzs1j3vaVEYjMrmxmZhRZocnIwMhdnpmXn8TIm5JakpiZwyiYnV9UUpSZlc1ZWpxaxMCal8MIAA==
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DVD film WAR H / Romans Volwassenen MORP / 

Filmmuziek 68 WAR HO 

Alberts vader doet soms rare dingen. Hij koopt 

bijvoorbeeld een veulen dat hij niet nodig heeft. Maar Albert traint Joey. Hij leert hem werken en 

gehoorzamen. Dan is er geld nodig en Joey wordt verkocht. Hij raakt als legerpaard verzeild in de Eerste 

Wereldoorlog, eerst aan Engelse, later aan Duitse kant. Hij maakt gevechten mee, raakt gewond, is 

hospitaalpaard en nog veel meer. En dan is daar, midden in de oorlog, Albert weer. Schoonheid en tragiek 

van de vriendschap tussen dier en mens worden indringend beschreven. De waanzin van de 

loopgravenoorlog, de nietsontziende tactiek van de verschroeide aarde, de idioterie van met paarden 

optrekken tegen machinegeweren, alles komt aan de orde. Maar ook de lotsverbondenheid, het op elkaar 

aangewezen zijn van paard en soldaat. Dit alles wordt verteld vanuit het perspectief van het paard (ik-

figuur) en dat is een tour de force die soms wat onnatuurlijk aandoet. Deze nieuwe vertaling is niet altijd 

soepel. Vignetten boven de bladzijdes. Passend foto-omslag. Herziene uitgave van 'Oorlogspaard' uit 1993, 

naar aanleiding van de theatershow en de verfilming door Steven Spielberg (eind 2011). 

DVD film WE BO / Romans Volwassenen MEE 

Het was een droom die uitkwam, maar de realiteit was wilder, spannender en 

ingrijpender dan de naieve maar welwillende nieuwe directeur van de 

dierentuin ooit had kunnen vermoeden. Benjamin Mee verhuisde met zijn familie naar een onwaarschijnlijk 

nieuw thuis: een vervallen dierentuin in een uithoek van Engeland met meer dan 200 exotische dieren, 

waaronder vier tijgers, leeuwen, poema's, drie beren, een tapir en een roedel wolven. Hij wilde de 

dierentuin renoveren en als familiebedrijf runnen, maar echt gemakkelijk ging het niet: de tijgers braken 

los, het geld raakte sneller op dan voorzien, het personeel was sceptisch, en er ontstonden spanningen 

binnen het gezin. Tot overmaat van ramp sloeg het noodlot toe: de hersentumor van zijn vrouw Katherine 

was terug. 

DVD film NIGH / Romans Volwassenen NACH 

Het leven van Raimund Gregorius , een geliefd leraar Latijn en deskundige in 

oude talen, neemt een bijzondere wending wanneer hij een mysterieuze jonge 

vrouw behoed haar leven te beëindigen door van een brug te springen. Als de vrouw vervolgens spoorloos 

verdwijnt laat ze haar jas bij Raimund achter, met daarin een boek van Portugese dokter Amadeu de Prado 

en een nachttreinticket naar Lissabon. Hij besluit het ticket te gebruiken en al zoekende naar de 

achtergrond van het boek en de schrijver ontvouwt zich langzaam een tragische liefdesgeschiedenis, vol 

emotionele intriges en overdenkingen naar de ware zin van het leven. 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Michael-Morpurgo/Warhorse/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7822461&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyKvpnJGYmpOQq$$UUFpUXp$RgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDA0tTMtmMQJRyIe1TIwi36QYGRi5yzPz8pMYRQuT9ErzsvPyy@MYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://www.bol.com/nl/p/we-bought-a-zoo/1001004011851742/
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Benjamin-Mee/Onze-dierentuin!/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7230635&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPySTql5WYm5mXkKvqmpKBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGO$1Mu$YwAlHYvo1MjCLfpBgZGLnLM@PykxhFC5P0SvOy8@LL8xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://www.bol.com/nl/p/night-train-to-lisbon/9200000015336961/
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Pascal-Mercier/Nachttrein-naar-Lissabon/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7786101&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyyAYnFyYk5Cr6pRcmZqUVoXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoaGLqYTcxmBKOLMZiZGkW9SjAyM3OWZeflJjKKFSXqledl5$eV5jILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://covers.box.sk/newsimg/dvdmov/max1326150908-potlaccd-cover.jpg
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DVD film FACE / Romans Volwassenen MEZR 

Waargebeurd verhaal over Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook en de 

jongste miljardair uit de geschiedenis. Eisenberg speelt Facebook CEO Mark 

Zuckerberg, Timberlake vertolkt de rol van Sean Parker, één van de mede-

oprichters van Napster die oprichtend voorzitter van Facebook werd, en Garfield kruipt in de huid van 

Eduardo Saverin, de mede-oprichter van Facebook die in een financieel conflict verwikkeld raakte met 

Zuckerberg. 

DVD film IO & TE / Romans Volwassenen AMMA 

De 24-jarige Lorenzo vertelt over zijn vlucht uit de werkelijkheid van tien jaar 

eerder, toen hij een puber was met problemen. In een 'rite de passage'-achtig 

avontuur krijgt hij een bijzonder contact met zijn verslaafde zus Olivia. In deze novelle toont de auteur zijn 

meesterschap in het scherp formuleren, in een rake psychologie, in een beklemmende humor en in een 

navrante ontknoping. Niccolò Ammaniti (1966) is een Italiaanse bestsellerauteur met wereldfaam, ook in 

Nederland. Zijn werk werd vertaald en verfilmd. Het goed vertaalde verhaal, geschreven in een literaire, 

maar zeer functionele en toegankelijke stijl, is van een droevige schoonheid. De auteur neemt de lezer in 

een wurggreep en krijgt er dankbaarheid voor terug. Een pakkende, schokkende en ontroerende novelle. 

Vanaf ca. 15 jaar 

DVD film RABI / Romans Volwassenen BIZZ 

José Maria, bouwvakker, is smoorverliefd op het dienstmeisje Rosa dat in het 

herenhuis van de rijke familie Blinder werkt en woont. In een opwelling doodt 

de temperamentvolle José Maria zijn baas. Hij verstopt zich in het grote herenhuis zonder dat Rosa het 

weet en observeert zowel haar als de familie, waardoor hij gaandeweg de geheimen van de rijkelui ontdekt. 

Dat leidt tot een bijna surrealistische, dramatische ontknoping. Bizzio (1956) is een Argentijns schrijver en 

scenarist. 'Razernij' werd verfilmd als 'Rabia' door Guillermo del Toro (bekend van Pan's Labyrinth). Deze 

thriller heeft een bevreemdende sfeer en evolueert gaandeweg naar een sociale fabel. 

 

 

 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/David-Fincher/The-social-network/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8006384&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPziTql5Cr6pVUWZyRnIbEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoa2LawnepmBaBbjr5csjCLfNJknHJFgYOQuz8zLT2JkL0pNYxTMzi8qKcrMyuYsLU4tYmDNy2EEAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ben-Mezrich/Facebook/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7692118&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPziTql5Cr6pVUWZyRnIbEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZbPUwT5jMCUdS2bUyMIt$kGBkYucsz8@KTGEULk@RK87Lz8svzGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Niccolo-Ammaniti/Jij-en-ik/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7878400&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyKfpnJyfk5$QqOubmJeZklmRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDEf6mCYsYASimC07mRhFvkkxMjByl2fm5ScxihYm6ZXmZefll$cxCmbnF5UUZWZlc5YWpxYxsOblMAIA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sergio-Bizzio/Razernij-roman/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7564529&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyCRYlVqUV5mVlwBiMnZ2Z8WjajYGZ8cWZOal4JI3dJfEpmLqNgSXxuaklGfgojE8ObNpYF65mASOTWahZGkXVmjAyM3OWZeflJjKKFSXqledl5$eV5jILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
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DVD film VIE D / Roman Volwassenen DEGH 

Marie bezwijkt tijdens een feestje voor de charmes van de mooie Pablo en 

gaat met hem mee naar huis. Wanneer ze de volgende ochtend naast hem 

wakker wordt, zijn er twaalf jaar verstreken waarvan ze zich helemaal niets herinnert: ze ligt naast haar 

echtgenoot Pablo, met wie ze drie kinderen heeft. Waar komt deze gigantische black-out vandaan? Wat is 

er in de wereld en in haar leven in de tussentijd gebeurd? Hoe kan ze zich haar geliefden en haar leven 

weer eigen maken? 

DVD film CRIM / Romans Volwassenen FABE 

In 1875 is de intelligente Sugar (19) prostituee in het Londense bordeel van 

haar moeder. Ze leest veel boeken/kranten en valt op door haar beschaafde 

gedrag en intelligente gesprekken. Als een verwende, met een zieke vrouw getrouwde parfumfabrikant 

haar voor het eerst bezoekt en verliefd op haar wordt grijpt ze haar kansen. Hij installeert haar als 

maîtresse in een eigen huis, later wordt ze gouvernante van zijn dochtertje, zodat ze onder één dak kunnen 

wonen. Ze krijgt een hechte band met de kleine, miskende Sophie en als ze door een complicatie haar baan 

verliest verdwijnt ze, met medeneming van Sophie. De verhalenbundel en eerste roman* van de in 

Nederland geboren, in Schotland wonende Faber (1960) werden bekroond, de novelle 'Het Courage 

Ensemble'** lovend besproken. Deze vrij goed vertaalde, originele roman beschrijft meeslepend en 

aanstekelijk, in een bewust wat ouderwetse stijl, niet alleen een heel sympathieke hoofdpersoon, maar ook 

een scala aan personen en geeft een kleurrijk beeld van het Victoriaanse straatleven. 

DVD film WHIT / Romans Volwassenen GREG 

In 1461 gaat Lady Elizabeth Grey na de dood van haar man met haar beide 

zoontjes terug naar het huis van haar vader, Sir Richard Woodville. Ze 

ontmoet er de Engelse troonpretendent Edward van York (1441-1483) die haar in het geheim trouwt en dat 

bevestigt als hij koning Edward IV is. Daarmee brengt hij zijn belangrijke politicus Warwick in verlegenheid, 

omdat de Woodvilles eerst tegenpartij Lancaster steunden. Ook wekt de manier waarop de Woodvilles hun 

familie bevoordelen en uithuwelijken veel irritatie en dit maakt het Edward moeilijk. Na zijn dood in 1483 

wordt zijn zoon Edward V koning, maar afgezet door zijn oom Richard. Het huwelijk van Elizabeth wordt 

onwettig verklaard. Na de succesvolle serie over de Tudors van de Engelse literatuurhistorica (1954) 

waarvan delen zijn verfilmd, is dit het veelbelovende eerste deel van een serie over de Engels-Franse 

koningsfamilie Plantagenet. 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/James-Kent/The-white-queen-De-complete-serie/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9024132&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyKARmZOZkFBYkK7kWp6flFlRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDE$uC29bxQ1EeQ8uiTKKrLjIxLzDjIGRuzwzLz$Jkb0oNY1RMDu@qKQoMyubs7Q4tYiBNS$HEQA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Philippa-Gregory/De-rozenkoningin/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7785540&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyKARmZOZkFBYkK7kWp6flFlRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDHsWMe1ZwwhEGfdOMzGKfJNiZGDkLs@My09iFC1M0ivNy87LL89jFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Michel-Faber/Lelieblank-scharlaken-rood/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2555038&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyiPqk5malJOYl52UhMRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhntLmB6sZQSirK5zTIwi36QYGRi5yzPz8pMYRQuT9ErzsvPyy@MYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Frederique-Deghelt/Het-leven-van-een-ander/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8960069&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz8KanpGak5JTCakZMzMz4tm1EwM744Myc1r4SRuyQ$JTOXUbAkPje1JCM@hZGJYV8Xy5aNTEAkdWY9C6PIOjNGBkbu8sy8@CRG0cIkvdK87Lz88jxGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
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DVD film CAPT / Romans Volwassenen PHIL 

Het verhaal van de koopvaardijkapitein wiens schip in 2009 door Somalische 

piraten wordt aangevallen en overmeesterd. De eerste aanval wordt verijdeld, 

maar de tweede keer is het raak. Vier piraten nemen het schip over, maar 

door goede training van de bemanning en misleiding van de kapers vertrekken de laatsten uiteindelijk in 

een reddingsboot met de kapitein als gijzelaar. Na enkele dagen maken Navy Seals een einde aan deze 

situatie. Het verhaal van de kaping begint na een lange inleiding over het zeemansleven, de opleiding aan 

de scheepvaartacademie, over kapingen in het algemeen en over het privéleven van de kapitein. 

Interessant, maar niet bijster boeiend. Het boek komt echt op gang bij de eerste aanval van piraten. Vanaf 

dat moment is het een spannend verhaal dat goed inzicht geeft in wat er tijdens zo’n kaping voorvalt. Er is 

achteraf heel wat kritiek van bemanningsleden gekomen op de heldenrol die de kapitein zichzelf toedicht. 

Des te meer reden om nieuwsgierig te zijn naar zijn verhaal.  

DVD film SILV / Romans Volwassenen QUIC 

Het leven gaat niet altijd volgens plan... Pat is net ontslagen uit een 

psychiatrische inrichting en trekt bij zijn ouders in. Hij is alles kwijtgeraakt: zijn 

huis, zijn baan en zijn vrouw. En toch is hij vastberaden positief te blijven, zijn leven weer op de rails te 

krijgen en zijn vrouw Nikki terug te winnen. Als Pat de raadselachtige Tiffany ontmoet, een jonge vrouw 

met haar eigen problemen, wordt zijn leven opnieuw overhoop gegooid. Tiffany wil hem helpen zijn vrouw 

terug te krijgen, maar alleen als Pat iets voor haar doet. Hun deal pakt echter niet helemaal uit zoals 

gepland... Maak me gek! is een eigenzinnige en aanstekelijk geestige roman over moeilijke periodes in het 

leven die gelukkig ook een keerzijde hebben, want achter de wolken schijnt altijd de zon. 

DVD film CAOS / Romans Volwassenen VERO 

Pietro Paladini is een tevreden man: hij heeft een uitstekende baan, een 

goede relatie en een dochter van tien. Maar op een dag verandert zijn leven 

ingrijpend: terwijl hij 's ochtends een onbekende vrouw van de verdrinkingsdood redt, slaat thuis het 

noodlot toe. Vanaf dat moment neemt zijn leven een andere wending. De bezorgdheid om zijn dochter 

neemt bizarre vormen aan. Overdag verblijft hij in zijn auto die hij heeft geparkeerd bij haar … Lees 

meerschool en wacht hij tot zij weer naar buiten komt. Familieleden en collega's komen hem op die plek 

opzoeken. Hij ontdekt de schaduwzijde van mensen die hij aanvankelijk als succesvol beschouwde. Terwijl 

de anderen allemaal de behoefte voelen om hun leed bij Pietro neer te leggen, blijft hij zich verwonderd 

afvragen wanneer zijn eigen verdriet in volle omvang tot hem zal doordringen. 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/
http://kortrijk.bibliotheek.be/
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Matthew-Quick/Maak-me-gek!/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8689909&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzSvoklJRmp5QqBpZnJ2ag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhm8zmfYsZwSilJ7DTIwi36QYGRi5yzPz8pMYRQuT9ErzsvPyy@MYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/David-O-Russell/Silver-linings-playbook/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8836751&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzSvoklJRmp5QqBpZnJ2ag8Rk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhoYXwn1buIFoBmPDC1FGkRUXmRgZGLnLM@PykxhFC5P0SvOy8@LL8xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Paul-Greengrass/Captain-Phillips/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9081762&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzKGkGZyRmJRSkKARmZOTmZBcWYIoycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAwfHgvf28gNRFMYJz0WZRRZcZGJeYcZAyN3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Richard-Phillips/Overboord/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8841931&cs=resultlist&rctx=AUXGsQ3CMBBG4fuNKKwUyAIahmAlS5YdcTi5E45DFqEnfRZhGkpaSMfTVzzQBkTftd1e76kE1RL@B2vZtxmO@cBdkoqm$sg9XPV9qheNMPR$mseCVTu@DA6fEwjNxKIBx1s4j5JFJ4HLWmrha7bjkAptpcMP
http://www.bol.com/nl/p/caos-calmo/1002004006488699/
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sandro-Veronesi/Kalme-chaos/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8847527&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzawYl5KUX5CmGpRfl5qcWZCskZifnF2EUZOTkz49OyGQUz44szc1LzShi5S$JTMnMZBUvic1NLMvJTGJkY9k1mubONCYg0nuxkYRRZZ8bIwMhdnpmXn8QoWpikV5qXnZdfnscomJ1fVFKUmZXNWVqcWsTAmpfDCAA=
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DVD film LORE / Romans Volwassenen SEIF 

Een aan zijn arm verminkte jongen, niet geschikt voor de Hitlerjugend, vindt 

zijn weg in de oorlog door zich te werpen op de fotografie, blind voor de 

werkelijke gebeurtenissen in de om hem heen in elkaar stortende wereld. In 

het tweede verhaal gaat het om een twaalfjarig meisje, dat dwars door Duitsland trekt met haar jongere 

broertjes en zusje. Zonder ouders, de vader is gevangen door de Russen en moeder is in Berlijn 

achtergebleven, moet zij in leven blijven in een vernietigd land. Het laatste deel betreft een man die 50 jaar 

later probeert uit te zoeken wat zijn grootvader in de Tweede Wereldoorlog heeft bedreven aan wandaden. 

De schrijfster (1971), half Duits en half Australisch, ziet kans om door deze verschillende figuren deze 

verschrikkelijke periode uit de 20e eeuw door de lezer te laten herbeleven. Zonder sentimenteel te worden 

weet ze de gevoelens van de 'gewone man' in bizarre tijden levendig te verbeelden. 

DVD film CORN / Romans Volwassenen SIMO 

Misdaadverslaggever Simon en voormalig moordzakendetective Burns 

verbleven in 1993 een jaar lang in een beruchte, gewelddadige arme buurt in 

Baltimore waar de drugshandel de voornaamste en vaak enige bron van bestaan is. Langzaam wonnen zij 

het vertrouwen van de bewoners. Hun journalistieke methodologie was eenvoudig: 'Ik stond erbij en ik 

keek ernaar'. Zo observeerden zij een jaar lang de bewoners en hun kinderen, waar onder vele 

drugsverslaafden en handelaren, en hun uitzichtloze leven vol drugs, geweld en misdaad, maar ook liefde, 

zorg, en strijd voor een min of meer normaal leven. Vervolgens schreven zij op wat zij hadden gehoord, 

gezien en meegemaakt. In 1997 verschenen maar nu pas vertaald, op feiten berustend, vaak schokkend, 

fascinerend en gedegen journalistiek verslag. 

DVD film PHIL / Romans Volwassenen SISX 

Jaren vijftig, katholiek Ierland: als de jonge Philomena Lee ongehuwd zwanger 

raakt, wordt ze naar Roscrea, een tehuis voor ongehuwde moeders verbonden aan een klooster, gestuurd. 

Op 5 juli 1952 wordt haar zoon Anthony geboren. Als hij drie jaar oud is, moet Philomena hem afstaan. 

Haar kind is verkocht aan adoptieouders in Amerika. Philomena verlaat Roscrea, trouwt en krijgt nog twee 

kinderen. Ze zwijgt over Anthony, maar vergeet hem nooit. Pas in 2003 vertelt ze haar kinderen over hem. 

Een speurtocht in Amerika naar Anthony volgt, waarbij Philomena wordt bijgestaan door journalist Martin 

Sixsmith. Waargebeurd, aangrijpend verhaal over een moeder en zoon die door de rooms-katholieke kerk 

wreed van elkaar gescheiden werden en elkaar jaren lang bleven zoeken. 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Martin-Sixsmith/Philomena-de-hartverscheurende-zoektocht/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9001310&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzyuYlFJZl5CsGZFcW5mSUZ6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGrolMuxYyAlHcqT1MjCLfpBgZGLnLM@PykxhFC5P0SvOy8@LL8xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rachel-Seiffert/De-donkere-kamer/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2357771&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzyQYnJGak5CsGpmWlpqUUl6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGGTOY9ixjBKKEeQeZGEW$STEyMHKXZ$blJzGKFibpleZl5$WX5zEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
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DVD film HELP / Romans Volwassenen STOCK 

Dit romandebuut is in Amerika een hit. Vrouwelijke lezers beschrijven hun 

ervaringen op allerlei websites en weblogs. Het verhaal speelt zich af in het 

diepe zuiden van de VS toen de zwarte bevolking nog te lijden had onder 

discriminatie en segregatie. In 1962 waren zwarte vrouwen geliefd als keukenmeid en als ‘nanny’, maar ze 

hadden geen rechten en konden zomaar worden ontslagen. De kloof tussen blank en zwart wordt pijnlijk 

voelbaar als de blanke Hilly Walters het plan oppert dat zwarte keukenmeiden van een apart toilet gebruik 

moeten maken. Dit plan stuit haar vriendin Skeeter tegen de borst. Skeeter, die net is afgestudeerd en 

schrijfster wil worden, besluit een boek te schrijven waarin zwarte vrouwen anoniem hun aangrijpende 

levensverhaal kunnen vertellen. Het boek is een aanklacht tegen het blanke racisme en slaat in als een 

bom. Hilly ontdekt in het boek enkele details die de identiteit van Skeeters vriendinnen aan het licht 

brengen. 

DVD series CALL / Romans Volwassenen WORT 

Memoires van Jennifer Worth (1935-2011) die als vroedvrouw 

bij de nonnen van het Nonnatushuis in de jaren vijftig van de 

twintigste eeuw in de Londense havenbuurt, de Docklands sloppenwijken, werkte. Hier wonen de 

allerarmsten in huurkazernes dicht op elkaar, zijn de gezinnen kinderrijk en de omstandigheden 

erbarmelijk. De vrouwen zijn huisvrouw, de mannen werken merendeels in de haven. Voor Worth, die 

opgegroeid is in welgestelde kringen op het Engelse platteland, een volkomen vreemde wereld. Op 

boeiende wijze vertelt zij over het leven van de bewoners, haar werk en over de nonnen. Waargebeurd 

verhaal, eerste deel van een trilogie. Het boek is verfilmd als BBC televisieserie ‘Call the midwife’* (2012). 

DVD Series GAME / Romans Volwassenen MART / Strips Volwassenen GAME 

In een directe stijl richt Martin zich op zijn personages en volgt hen 

afwisselend in naar hen genoemde hoofdstukken: de verjaagde erfgenamen 

van de drakenkoningen Daenerys; de Starks, nakomelingen van de koningen van het noorden; koning 

Robert en vrouw Cersei Lannister; de andere Lannisters, op macht belust; en nog vele andere. Intrigerende 

personages, die hij volledig tot leven brengt. Ze behoren tot de adellijke huizen van de Zeven Koninkrijken, 

door de inmiddels verjaagde drakenkoningen tot één rijk samengevoegd, en daardoor bevinden die 

personages zich bijna vanaf het begin in een intrigerend web van intriges, machtsverhoudingen en relaties. 

Alsof dat nog niet intrigerend genoeg is, plaatst Martin dat alles ook nog in een intrigerende wereld, die 

beetje bij beetje, steeds vanuit de omstandigheden van het onder handen zijnde personage, in beeld wordt 

gebracht. Een kleurrijke wereld van adellijke pracht en grauwe, modderige omstandigheden, van eer en 

ambities en menselijke onmacht, met een natuur waarin oude mysteries dreigend aanwezig zijn. 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kathryn-Stockett/Een-keukenmeidenroman/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7629170&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyK3oklGUWVeQrBJfnJ2aklJRgCjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDD$mifSd4waiU4w9c8UYRVZcZGJkYOQuz8zLT2IULUzSK83Lzssvz2MUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ramin-Djawadi/Game-of-thrones-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8442290&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzy6Ym5qQr5aQolGUX5eanF6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGXxdY7txkAiKPTb9YGEXWmTFPcGNg5C7PzMtPYmQvSk1jFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/George-R-R-Martin/A-game-of-thrones/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8313440&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzy6Ym5qQr5aQolGUX5eanF6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGpgssd24yAZHbjp8sjCLrzBgZGLnLM@PykxhFC5P0SvOy8@LL8xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Daniel-Abraham/A-game-of-thrones-Boek-1/Strip/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8732397&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzy6Ym5qQr5aQolGUX5eanF6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGpgssd24yAZHbjp8sjCLrzBgZGLnLM@PykxhFC5P0SvOy8@LL8xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
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 De laatste winter (Ake Edwardson) 

Vanochtend vroeg vertrokken (Kate Atkinson) 

The American (Martin Booth) 

 Springvloed (Cilla Börklind) 

Het Bernini mysterie (Dan Brown) 

 De kleermaker van panama (John le carré) 

 Voltreffer (Lee Child) 

 Reddende engel (Ann Cleeves) 

 Criminal minds (Max Allan Collins) 

 Kaartenhuis (Michael Dobbs) 

 Bezeten van mij (Nicci French) 

 Onderhuis (Nicci French) 

 De verborgen glimlach (Nicci French) 

De andere helft leeft (Sophie hannah) 

De killing 1 (David Hewson) 

 De killing 2 (David Hewson) 

Pemberley (P.D? James) 

Homeland: Carries vlucht (Andrew Kaplan) 

Hypnose (lars kepler) 

Zusje (Camilla Läckberg) 

 Oorlogskind (Camilla Läckberg) 

 Steenhowuer (Camilla Läckberg) 

Shutter Island (Dennis lehane) 
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Het Bourne bedrog (Robert Ludlum) 

Het Bourne dubblespel (Robert Ludlum) 

Het Bourne ultimatum (Robert Ludlum) 

Het Bourne testament (4) (Robert Ludlum) 

Het Bourne verraad (5) (Robert Ludlum) 

De Bourne sanctie (Robert Ludlum) 

Borgen (Jesper Malmose) 

Headhunters (Jo Nesbo) 

Mr Zombie (Isaac Marion) 

Op safari (Alexander McCall Smith) 

Theetijd voor stevige dames 

Argo (Antonio J. Mendez) 

Headhunters (Jo Nesbo) 

Het grofmazige net (Hakan Nesser) Commissaris Van Veereten-reeks, 1 

Het vierde offer (Hakan Nesser) 

De man zonder hond (Hakan Nesser)  Inspecteur Barbarottoreeks, 1) 

1974 (David Peace) 

1977 (David Peace) 

1980 (David Peace) 

 1983 (David Peace) 

 Wat verborgen is (Hjorth Rosenfeldt) 

Stille wateren (Viveca Sten) 

The killer inside me (Jim Thompson) 

De aanklager (Scott Turow) 
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 De duivel in het glas – Ire,ne Huss - (Helene Tursten) 

De getatoeëerde torso (Heleen Tutsen) 

 Het laatste zwijgen (Jan Costin Wagner) 

 Stad van beenderen (Cassandra Clare) 

 Op leven en dood (Charlaine harris) 

 Zo goed als dood (Charlaine Harris) 

 Club dood (Charlaine Harris) 

 Dood al seen vampire (Charlaine Harris) 

 Date met de dood (Charlaine Harris) 

 Levend dood in dallas (Charlaine Harris) 

 Echt dood (True blood, 6) (Charlaine Harris) 

 Allemaal dood (True blood, 7) (Charlaine Harris) 

 Van dood tot erger (True blood, 8) (Charlaine Harris) 

 Dood en verdwenen (True blood, 9) (Charlaine Harris) 

 Het spel der tronen (george R.R. Martin) 

 Eragon (Christopher Paolini) 

 Ender’s game (Orscon Scott Card) 

 

Niet op DVD verschenen en in Kortrijk beschikbaar 

Moedig (Randy Alcorn)      godsdienst 

Niemandsland (Pat Barker)     WO I 

World War Z (Max Brooks)     griezelroman 

Invictus (John Carlin)      Mandela; Nelson 
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Voor altijd de jouwe (Kim Carpenter)    geheugenverlies 

De uitverkorene van de heer (Albert Cohen)   liefde 

Mijn woestijn (Waris Dirie)     Somalië 

Het geluid van de nacht (Maria Duenas)    WO II, spionage 

Het lied van de loopgraven (Sebastian Faulks)   WO I 

De groeve (Damon Galgut)     Zuid-Afrika 

Betoverd (kami Garcia)      griezelroman 

Dertien meisjes van Nanjing (Yan geling)   China, historische roman 

Eten, bidden, beminnen (Elizabeth Gilbert)   Reizen 

Bokser in Auschwitz (Shawn Hoffman)    WO II, concentratiekampen 

Satanstango (Laszlo Krasznahorkai)    hongarije 

De verloren taal der kranen (David Leavitt)   homoseksualiteit 

Het lichtschip (Siegfried Lenz)     Goed en kwaad 

Liefde na de dood (Richard Matheson)    esoterie 

De weg (Cormac McCarthy)     Apocalyps 

De groep (Mary McCarthy)     vrouwenliteratuur 

Wolkenatlas (David Mitchell)      

De eerste dag (David Nicholls)     Humor 

De vrouw van de tijdreiziger (Audrey Niffenegger)  liefde, bibliotheek 

Het laatste station (Jay Parini)     biopic, Tolstoi 

Charlie St. Cloud (Ben Sherwood)    liefde 

Zwart brood (Emili Teixidor)     Spaanse burgeroorlog 

Rum dagboek (Hunter S. Thompson)    alcoholisme 

The devil wears Prada (Lauren Weisberger)   chicklit 


