
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 30, 2017 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Wat jij niet ziet van Sarah Pinborough krijgt 
Louise een verhouding met haar getrouwde baas en 
raakt bevriend met zijn vrouw, maar dan ontdekt ze 
vreselijke geheimen die hun driehoeksverhouding in 
een nieuw licht zetten. Een geweldige psychologi-
sche thriller met twee twists op het eind. 
• Wanneer een man merkt dat de spierziekte ALS 
hem steeds meer verzwakt, begint hij met zijn drie 
zoons aan een autoreis die hen vanuit Engeland door 
Frankrijk zal voeren naar de Zwitserse kliniek die 
hem met zijn levenseinde zal helpen. Laat los mijn 
hand van Edward Docx is grappig en grimmig 
tegelijk. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Leven in de schaduw van Sacha de Boer en 
Jeroen Balemans is een fotoreportage over vier 
albinokinderen in Tanzania. De positie van albino’s 
in Afrika is moeilijk. De witte, slechtziende 'duivels-
kinderen' worden vaak buitengesloten, soms zelfs 
vermoord. Een krachtig en teder document over een 
schrijnend iets.  
• In Hillbilly Blues : een memoir over een familie en 
een cultuur in crisis vertelt J.D. Vance, een jonge 
advocaat, opgeleid aan de Yale universiteit, over het 
leven van arme Amerikanen in Kentucky en Ohio, 
met geweld en verslavingen, en hoe hij aan de 
armoede ontsnapte. Een uitstekend geschreven 
kroniek.  
 
Dvd en Blu-ray 
• Het drama Alone in Berlin van de Zwitserse 
acteur-regisseur Vincent Perez is gebaseerd op de 
roman van Hans Fallada, die oorspronkelijk ver-
scheen in 1947 en in 2009 in een herziene uitgave 
een bestseller werd. In juni 1940 krijgt een arbeiders-
echtpaar in Berlijn het bericht dat hun zoon aan het 
front in Frankrijk is gesneuveld. De twee hielden zich 
tot nu toe afzijdig van de politiek, maar besluiten nu 
verzet te plegen door het verspreiden van brief-
kaarten met teksten die het naziregime hekelen. 
Rechercheur Escherich wordt door de SS onder druk 
gezet de schrijvers op te pakken. Met in de hoofd-
rollen Emma Thompson, Brendan Gleeson en Daniel 
Brühl. De film was genomineerd voor een Gouden 
Beer in Berlijn.  

 
• Raafje met de rode sok van Ute von Münchow-
Pohl is de tweede animatiefilm op basis van de 
prentenboeken van Nele Moost. Raaf is een 
ondeugende vogel met veel praatjes die van stunten 
houdt. In Raaf de kleine rover (2012) raakte door zijn 
onvoorzichtigheid de stuwdam beschadigd, nu rijdt hij 
met zijn zeepkist tegen de voorraadschuur, waardoor 
deze instort en de hele wintervoorraad in de rivier 
verdwijnt. Om aan geld te komen om nieuw eten te 
kopen doet Raaf mee aan een zeepkistenrace door 
het bos.  
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2016-47-409-0,  Scott, Victoria. Titans. 
jrg. 2017, afl. 28,  De titel komt te vervallen  
nr. 0274 wegens dubbel gebruik van  
ppn 410958506 het bestelnummer. Het 

bestelnummer hoort bij de 
Nederlandse editie aange-
boden in week 17, 2017. 
De Engelse editie wordt 
binnenkort opnieuw aan-
geboden.  

2017-10-5819,  Frans, Roger. Word 3/3. 
jrg. 2017, afl. 29,  De titel komt te vervallen  
nr. 0116 wegens dubbel gebruik van  
ppn410958093 het bestelnummer. De titel 

wordt binnenkort opnieuw 
aangeboden.   

2017-10-5819,  Frans, Roger. Word 2/3.  
jrg. 2017, afl. 29,  De titel komt te vervallen  
nr. 0118 wegens dubbel gebruik van  
ppn 409162671 het bestelnummer. De titel 

wordt binnenkort opnieuw 
aangeboden.  

 



 
AVM 
 
2017-22-0308,  Tequila Works. Rime.  
jrg. 2017, afl. 27,  (Playstation 4). De titel komt  
nr. 0285 te vervallen wegens een  
ppn 410810363 verkeerde categorie. De titel 

wordt binnenkort opnieuw 
aangeboden.  

2017-24-1996,  Tequila Works. Rime.  
jrg. 2017, afl. 28,  (Xbox One). De titel komt te  
nr. 0306 vervallen wegens een  
ppn 410960284 verkeerde categorie. De titel 

wordt binnenkort opnieuw 
aangeboden.  
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