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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Herman Melville (1819-1891) kennen velen 
tegenwoordig alleen nog om zijn klassieker Moby 
Dick. In De klerk Bartleby : een verhaal van Wall 
Street weigert een notarisklerk om onduidelijke 
redenen zijn werk te doen. Opnieuw vertaald en van 
een nawoord voorzien. Kantoorliteratuur avant la 
lettre. 
• De hartsvriendin van Heleen van Royen ver-
scheen oorspronkelijk in 2013. Het had een open 
einde en er werd een vervolg aangekondigd. Dat 
vervolg komt er niet, Van Royen herschreef het 
laatste hoofdstuk waardoor er nu geen open einde 
meer is. De vriendschap tussen twee vriendinnen 
verandert als een van hen op dieet gaat. 
• Nadat Grace getrouwd is met de charmante, 
elegante Jack blijkt hij een sadistische psychopaat te 
zijn die haar zo perfect gevangen houdt dat ontsnap-
pen onmogelijk lijkt. Hij heeft het ook gemunt op haar 
zusje, een kind met het Downsyndroom. Achter 
gesloten deuren is het thrillerdebuut van BA Paris. 
Ook als Dwarsligger. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Natascha Kampusch (1988, Wenen) werd toen ze 
op een morgen naar school ging, in 1998 ontvoerd en 
in een kleine kelder opgesloten. Na 8½ jaar wist ze te 
vluchten. Tien jaar vrijheid : mijn strijd om te over-
leven buiten de kelder gaat over de tien jaar na haar 
vlucht in 2006. Voor een groot lezerspubliek. 
• In korte passages vertelt Viktor Frölke in Dagboek 
van een postbode over zijn eerste dienstjaren als 
parttime postbezorger, een baantje dat hij heeft aan-
genomen om zijn schrijverschap te kunnen be-
kostigen. Openhartig beschrijft hij hoe zijn houding 
lakser wordt zodra hij een vast contract heeft. 
• Feest! : het hele jaar door feestelijke gerechten 
voor speciale momenten is een uitgave bij gelegen-
heid van het eerste lustrum van de populaire tv-
zender 24Kitchen. Het zijn feestelijke recepten van 
negen chefs van 24Kitchen. Een mooi kookboek, rijk 
geïllustreerd met van elk gerecht een grote of kleine 
kleurenfoto. 

 
Dvd en Blu-ray 
• In de RTL-dramaserie Centraal Medisch Centrum 
volgen we de gebeurtenissen in een noodlijdend 
ziekenhuis. Directeur Cleo de Waard (Ricky Koole) is 
aangenomen om het ziekenhuis weer winstgevend te 
maken, maar zij weet niet dat het bestuur een 
dubbele agenda heeft. Naast de romances en 
intriges tussen de dokters en verpleegkundigen 
komen medische thema's en ethische dilemma's aan 
de orde. De serie wordt ondersteund door zeven 
gezondheidsfondsen waaronder de Nierstichting, 
Alzheimer Nederland, de Hartstichting en de Maag 
Lever Darm Stichting. In de andere rollen onder meer 
Hans Kesting, Renée Soutendijk, Victoria Koblenko 
en Bram van der Heijden. 
• De animatiefilm The secret life of pets is geregis-
seerd door Yarrow Cheney en Chris Renaud, die ook 
werkten aan Despicable me en Minions. Terriër Max 
en zijn ‘adoptiebroer’ Duke beleven spannende avon-
turen in de jungle van New York, samen met andere 
dieren, waaronder het schattige maar gestoorde 
goochelaarskonijntje Snowball. 
• De Engelse regisseur Brian Cosgrove maakte in 
1989 een animatiefilm naar het boek van Roald Dahl, 
nu is er de Amerikaanse speelfim De GVR van 
Steven Spielberg. De kleine Sofie (Ruby Barnhill) die 
in een weeshuis woont wordt op een nacht door een 
reus (Mark Rylance) meegenomen naar Reuzenland. 
Gelukkig is het een GVR (grote vriendelijke reus). 
Samen bedenken ze een plan om de mensetende 
reuzen te vangen.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
Leeftijdsindeling 
 
2016-23-1979 Morshuis, Marloes. Borealis,  
ppn 407163352 met leeftijdsindeling: B. 

Leeftijdsindeling wordt: C.  
2016-21-0487 Morgand, Virginie. Wat grote  
ppn 407527877 mensen de hele dag doen, 

met leeftijdsindeling: J 430.8. 
Leeftijdsindeling wordt: AJ 
430.8.  

2016-13-2511  Schuurmans, Hilde. Uppie en  
ppn 405032676 het nieuwe schooljaar, 

leeftijdsindeling: j. 
Leeftijdsindeling wordt: aj.  

2016-25-2983  Solberg, Audhild. Anne en de  
ppn 404327206 strijd tegen de monster-

meiden, leeftijdsindeling: C. 
Leeftijdsindeling wordt: B.  
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