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                                                                                                 Aanschafinformaties week 27, 2015

Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•   In het indringende, goed geschreven Rose: een 
familie in oorlogstijd vertelt Rosita Steenbeek het 
levensverhaal van haar grootmoeder, dochter van 
een joodse moeder en een Duitse vader. Het verhaal 
begint voor WO II en laat zien hoe het klimaat steeds 
onheilspellender en antisemitischer werd. Ook als 
‘Dwarsligger’.
•   Verrukkelijk! is een feelgoodroman over een jonge 
vrouw die bij hét culinaire tijdschrift van Amerika 
werkt en de correspondentie tussen de 12-jarige Lulu 
en een legendarische chef-kok uit de oorlogsjaren 
ontdekt. Ruth Reichl, oud-hoofdredacteur van 
Gourmet, weet als geen ander voedsel en gerechten 
te beschrijven.
•   In lichtvoetig, precies proza dat haar ooit de 
Booker-prijs bezorgde, vertelt Penelope Fitzgerald 
(1916-2000) in De boekhandel hoe een gewone, 
vriendelijke, weinig van het leven eisende vrouw naar 
de ondergang wordt gedreven. Heldere observaties 
over menselijke relaties in een Engels dorp van bijna 
louter egoïsten.
•   Montaigne, een indiaan en de neus van Max 
Kader is een humoristische roman waarin Abdelkader 
Benali een absurde karikatuur van zijn schrijverschap 
maakt. Hij breekt bewust met de wetten van de 
schrijfkunst en dat maakt het verhaal tot een ironisch 
kunstwerk. Zal zijn fans zeker gerieven.

Non-fictie volwassenen 
•   1-2-3-4 van is een fotoboek met 400 foto's uit de 
periode 1972-2013 gemaakt door Anton Corbijn. 
Verscheen bij de gelijknamige tentoonstelling in 
Fotomuseum Den Haag, maar functioneert ook 
autonoom als meest actuele en complete 
oeuvrepublicatie over deze bekende Nederlandse 
fotograaf. 
•   Amon is het schokkende relaas van Jennifer 
Teege die ontdekt dat ze de kleindochter van een 
nazikampbeul is. Jennifer, met een Duitse moeder en 
een Nigeriaanse vader, realiseert zich dat haar opa 
haar als 'onzuiver' zou hebben bestempeld en haar 
zou hebben doodgeschoten. 

•   In 2015 start de Tour de France in Utrecht. Ter 
gelegenheid hiervan haalt Mart Smeets in Thuis in de 
Tour herinneringen op aan alle vorige keren dat de 
wielerronde Nederland aandeed. Al bij de eerste 
maal dat de Tour in Nederland startte, 1954, was 
Smeets er als zevenjarige bij. 
•   De wereldberoemde Zweedse auteur Henning 
Mankell, bekend van onder meer de Wallander-
boeken, krijgt op 65-jarige leeftijd te horen kanker te 
hebben. Naar aanleiding daarvan overziet hij zijn 
leven en schrijft hierover in Drijfzand. Geen 
zwaarmoedig of tranen trekkend verhaal, maar het 
verhaal van een wijze man.

Aanbieding meelees-cd’s voor moeilijk 
lezende kinderen

Deze week treft u een aanbod meelees-cd’s aan die 
op aangepaste leessnelheid zijn ingesproken door 
professionele vertellers en dezelfde teksten bevatten 
als de gedrukte boeken. De meelees-cd’s zijn 
bedoeld voor individueel gebruik in combinatie met 
het gedrukte boek. De aanbieding van deze week 
bestaat uit drie titels: Blitz! Van Rian Visser, Ik ben 
een held van Ted van Lieshout en Zweeds leer je zo! 
Van Maie-Aude Murail. Bibliotheken die graag de 
combinatie boek+meelees-cd willen bestellen, 
kunnen terecht in de rubriek Boeken: Fictie jeugd. De 
aanbieding van alleen de compact disc is bedoeld 
voor bibliotheken die de boeken al zonder audioboek 
aangeschaft hebben. U treft de meelees-cd’s aan in 
de rubriek Luisterboeken. 
Zie ook: www.uitgeverijbontekoe.nl.
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Vervallen aanbiedingen

Boeken

2015-13-3462,              Stilton, Geronimo. Het 
jrg. 2015, afl. 23,           mysterie van de gezonken 
volgnr. 0204                  schat. De aanbieding is 
ppn 391990012             vanwege een technisch 

probleem vervallen. 
                                     De titel zal zo spoedig 

mogelijk opnieuw worden 
aangeboden.  

2014-46-2495,              Herfkens, Annette. 
jrg. 2015, afl. 25,           Turbulentie. De aanbieding 
volgnr. 0144                  is vervallen vanwege een 
ppn 383741416             ontbrekende standing order 

code. 
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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

Trefwoorden

2014-44-0381               Giltay, Edwin. De doof-
ppn 38307603X            potgeneraal, met het 

trefwoord: Bedrijfsspionage. 
De trefwoorden worden: 
Spionage; MID; Bedrijven; 
Nederland en: 
Oorlogsmisdaden; 
Joegoslavie ̈; Onderzoek.

PIM

2014-44-0381               Giltay, Edwin. De doof-
ppn 38307603X            potgeneraal, met het PIM-

trefwoord: Bedrijfsspionage. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Spionage.

SISO

2014-44-0381               Giltay, Edwin. De doof-
ppn 38307603X            potgeneraal, met het SISO-

nummer: 342.2. Het SISO-
nummer wordt: 399.62.

2014-44-0534               Linsen, Sted. Help, mijn 
ppn 383091276             partner heeft een depressie, 

met het SISO-nummer: 
605.322. Het SISO-nummer 
wordt: 606.322.  

Genre-indeling

2014-46-2392               Picoult, Jodi. Zoals de wind 
ppn 383741874             waait, zonder genre. 

Het genre wordt: de. 
2014-46-1614               Conklin, Tara. De huis-
ppn 383607493             bediende, met genre: fe. 

Het genre wordt: hi. 
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