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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Camanchaca van de Chileense auteur Diego 
Zúñiga reist een twintigjarige jongen met zijn vader, 
halfbroer en stiefmoeder door een Chileense woestijn 
en worstelt met herinneringen aan het familieleven 
van vroeger. Geschreven in een sobere, afstandelijke 
stijl. Voor literatuurliefhebbers die stijl en diepgang 
prefereren. 
• Verhalen van de Russische auteur Boris 
Pasternak (1890-1960) bevat alle voltooide verhalen 
en de eerste hoofdstukken van zijn onvoltooide 
roman Patriks notities. Pasternak is vooral bekend 
van Dokter Zjivago, hij is minder bekend als 
verhalenschrijver. Deze mooie bundel voorziet 
daarom zeker in een behoefte. 
 
Non-fictie volwassenen  
• De meeste consumenten kopen hun eten in de 
supermarkt. Velen willen informatie over de 
producten. Die informatie moet dan wel betrouwbaar 
zijn want er wordt veel onzin verkondigd over 
voeding. In Zin en onzin in de supermarkt geeft 
Loethe Olthuis nuchtere en heldere informatie zonder 
dat het een anti-supermarkt boek is. 
• Afrekeningen : de onderwereldoorlog op straat en 
in de rechtszaal van Paul Vugts is een journalistiek 
verslag van een aantal moorden in het Amsterdamse 
misdaadcircuit tussen 2012 en eind 2016. Veel 
aandacht gaat uit naar de rechtszaken. Verder 
getuigenissen en opmerkingen van de verdachten. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De actie-avonturenfilm The mummy van Alex 
Kurtzman is een reboot van 'The mummy'-franchise 
die begon in 1932. Ahmanet (Sofia Boutella) is een 
Egyptische prinses die rond 3000 v.C. levend wordt 
gemummificeerd omdat ze in haar drang naar macht 
haar familie heeft vermoord. De Amerikaanse 
legerverkenner Nick Morton (Tom Cruise) vindt bij 
toeval in Irak haar sarcofaag. De sarcofaag wordt 
naar Londen getransporteerd, waar Ahmanet 
vervolgens dood en verderf zaait.  

 
• House of cards is een Amerikaanse remake van 
een Britse politieke dramaserie. Hoofdpersonen zijn 
de ambitieuze democraat Francis J. Underwood 
(Kevin Spacey), inmiddels president van de VS, en 
zijn vrouw Claire (Robin Wright), zijn evenknie. In 
seizoen 5 zetten de twee alles op alles om de 
presidentsverkiezingen te winnen van de republikein 
Will Conway (Joel Kinnaman). De serie kreeg veel 
prijzen en nominaties, waaronder zes nominaties 
voor Prime Time Emmy Awards 2017. 
 
Luisterboeken 
• Oorsprong van Dan Brown is de opvolger van 
'Inferno' (2013) en de vijfde thriller met in de hoofdrol 
Robert Langdon, de Amerikaanse professor in de 
kunstgeschiedenis en symbolenleer. Langdon 
bezoekt op uitnodiging van Edmond Kirsch, een 
veertigjarige miljardair en futurist, een avond in het 
hypermoderne Guggenheim-museum in Bilbao. 
Kirsch zal een hightech ontdekking onthullen die de 
wetenschap voor altijd zal veranderen. Wanneer een 
machtige vijand Kirsch het zwijgen wil opleggen, 
moet Langdon in Madrid, Barcelona, Sevilla en 
Bilbao op zoek naar een cryptisch wachtwoord dat 
Kirsch’ geheim kan ontsluiten. Hij wordt geholpen 
door de elegante museumdirecteur Ambra Vidal. 
Motto van het verhaal is: ‘Waar komen wij vandaan? 
Waar gaan wij naartoe?’ De luisterversie verschijnt 
tegelijkertijd met de Engelse en Nederlandse boeken. 
Het is nog niet bekend wie de voorlezer is.  
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-28-5043,   Free fire. De titel komt te 
jrg. 2017, afl. 36 vervallen in verband met een 
ppn 411311468 verwisseling van de titel-

beschrijvingen. De titel wordt 
zo spoedig mogelijk opnieuw 
aangeboden.  

2017-28-5044,   Free fire. De titel komt te 
jrg. 2017, afl. 36  vervallen in verband met een 
ppn 411311506 verwisseling van de titel-

beschrijvingen. De titel wordt 
zo spoedig mogelijk opnieuw 
aangeboden.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 Catalogus-
onderhoud. 
 
 
Boeken 
 
Thematrefwoord 
 
2016-47-4351 Pfister, Marcus. De mooiste  
ppn 408037539 vis van de zee leert ver-

liezen, met thematrefwoord: 
Sport en spel. Het thema-
trefwoord wordt: Emoties.  

 
Leeftijdsindeling 
 
2016-16-4197 Muts, Jeroen C.. Jesse en de  
ppn 402483588 groentedraakjes, met leef-

tijdsindeling: B. Leeftijds-
indeling wordt: A.  

2017-11-0449 Monsters en griezels :  
ppn 409175951 gruwelijk leuke voorlees-

verhalen, met leeftijds-
indeling: B. Leeftijdsindeling 
wordt: A.  

2016-22-1012  Walliams, David. The world’s  
ppn 405474873 worst children, met leeftijds-

indeling: A. Leeftijdsindeling 
wordt: B.  
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