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Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•   Stommelen stampen slaan van de Ierse Sara 
Baume is het verhaal van een 57-jarige, relatief 
gelukkige maar eenzame man die een hond 
adopteert. Als het dier een kind aanvalt, slaan de 
man en zijn hond op de vlucht voor de politie. Een 
mooi, ontroerend debuut. Genomineerd voor The 
Guardian First Book Award 2015.
•  Als een seriemoordenaar tijdens zijn transport 
naar de dodencel ontsnapt, wordt de hulp ingeroepen 
van Blake: een man met een speciaal talent voor het 
vinden van mensen die niet gevonden willen worden. 
Mason Cross maakt met het ijselijk spannende Het 
jachtseizoen zijn thrillerdebuut. Eerste deel in een 
reeks over Blake.
•  En Rachel huilde gaat over een jonge 
Mozambikaanse vrouw die bij een blanke familie in 
Zuid-Afrika werkt. Haar dochtertje verdrinkt in het 
zwembad van de familie als zij afwezig is. Een 
aangrijpend en ontroerend verhaal over schuld, 
verlies en schaamte. Wordt verfilmd, auteur Brett 
Michael Innes schrijft ook het filmscript.

De 63-jarige Britt-Marie ergert zich aan rommel, •
viezigheid en voetbal; als ze door haar man wordt 
verlaten, vindt ze een baan bij een voetbalclub in een 
gehucht waar het naar olie stinkt. Britt-Marie was hier 
is een verrassend en geestig geschreven roman van 
de Zweed Fredrik Backman die debuteerde met Een 
man die Ove heet. 

Non-fictie volwassenen 
•  Najaar 2015 keken veel Nederlanders acht 
zondagavonden naar de populaire tv-wedstrijd ‘Heel 
Holland bakt’. In Heel Holland bakt: het nieuwe grote 
bakboek zijn de recepten gebundeld. Een prachtig 
uitgevoerd boek voor heel bakkend Holland dat de 
recepten van de wedstrijd óók wil uitproberen. Ook 
likkebaardend lekker leesvoer.
•  1000 stokslagen voor de vrijheid zijn de licht-
kritische blogs van de Saoedische activist Raif 
Badawi die pleit voor vrijheid en verdraagzaamheid 
en die daarvoor in 2012 in het dictatoriaal geregeerde 
met een strenge sharia-wetgeving Saoedi-Arabië 
werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, een 
geldboete en duizend stokslagen.

•   In Ik had je gedacht mijn kind beschrijft arts 
Casper van Koppenhagen hoe zijn twee kinderen 
kort na hun geboorte overleden en hoe hij samen met 
zijn vrouw een rouwproces doormaakte. Zijn relaas 
wordt aangevuld met fragmenten uit het dagboek van 
zijn vrouw. Een ontroerend verhaal, met medisch-
technische gegevens. 
•   De populaire Britse tv-serie ‘Downton Abbey’ is 
gefilmd op Highclere Castle in het graafschap 
Hampshire. In Downton Abbey, het ware verhaal 
vertelt Fiona, gravin van Carnarvon, de geschiedenis 
van de Britse aristocratische familie Carnarvon, de 
bewoners van Highclere Castle. De fans van de serie 
zullen het met plezier lezen.

Gewijzigde release-datum

DVD

2015-38-0626               The Elephant Song. 
ppn 000945778             De verschijningsdatum van 

de dvd is tot nader order 
uitgesteld. Wordt opnieuw 
aangeboden.
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Bibliografische berichten

Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement 
Catalogusonderhoud.

Boeken

PIM

2009-28-5799               Lester, Toby.Het vierde 
ppn 320624889             werelddeel, met het PIM-

trefwoord: Wereldkaarten. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Cartografie. 

2009-06-0-349              Scagell. Robin. Sterren en 
2009-06-0-159              planeten, met het PIM-
ppn 315030321             trefwoord: Sterrenkaarten. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Astronomie. 

2006-49-0-184              Kerrod, Robin. Atlsa van de 
ppn 297828673             sterrenhemel, met het PIM-

trefwoord: Sterrenkaarten. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Astronomie. 

Genre-indeling

2015-27-5883               Boyd, Colin. Het Bad 
ppn 397141912             Monster, zonder genre. 

Het genre wordt: gr. 

Leeftijdsindeling

2015-26-5422               Daniëls, Guy. Minipiet naar 
ppn 397089112             de pietenschool, met 

leeftijdsindeling: A. 
Leeftijdsindeling wordt: AK. 
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