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Aanschafinformaties week 17, 2015
Mediaberichten

Rectificatie
In het pakket Aanschafinformaties week 16, 2015
zijn in de rubriek ‘Bij dit nummer’ negen titels
genoemd die echter per vergissing pas deze week
(a.i.-week 17, 2015) zijn opgenomen.
Onze excuses hiervoor.

Bij dit nummer
• In de spannende, psychologische debuutthriller
Laat me niet alleen van Gilly Macmillan raakt
alleenstaande moeder Rachel haar achtjarige zoontje
Ben kwijt als hij tijdens een boswandeling al vast
alleen vooruit mag rennen naar een springtouw. Als
zij daar aan komt, is haar kind spoorloos verdwenen.
De nachtmerrie van iedere ouder.
Zie de rubriek boeken, fictie volwassenen.
• Privédetective Brenna Spector lijdt aan
hyperthymesia, ze slaat automatisch alle gegevens
op van wat er om haar heen gebeurt. Als ze de
vermissing van een webcam-girl onderzoekt, blijkt er
een verband te zijn met de nooit opgeloste
verdwijning van haar oudere zus. In het donker van
Alison Gaylin is de tweede spannende thriller over
Brenna Spector.
Zie de rubriek boeken, fictie volwassenen.
• De langste nacht van Otto de Kat vertelt het
indringende levensverhaal van Emma, die in de
nacht waarin zij sterft een vergeten deel van haar
leven, de tijd rond en tijdens de Tweede
Wereldoorlog, herbeleeft.
Zie de rubriek boeken, fictie volwassenen.
• In Met andere woorden van Jhumpa Lahiri wil een
gelauwerd schrijfster koste wat het kost de Italiaanse
taal machtig worden. Chronologisch verteld, vanaf
het twintig jaar lang verliefd zijn op de taal, het volgen
van Italiaanse les, tot en met het met haar gezin in
Rome gaan wonen en alleen maar Italiaans praten
en schrijven. De schrijfster was begin maart te gast
bij Adriaan van Dis.
Zie de rubriek boeken, fictie volwassenen.

• Van hispanist/vertaler Maarten Steenmeijer is de
bundel Schrijven als een ander, opstellen over
vertalen. Met onder meer stukken met vertaalkritiek
die instructief en soms vermakelijk zijn en
Steenmeijers eigen ideeën over het vertalen.
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen.
• Salmagundi : inspirerende en originele salades uit
het Midden-Oosten en verder is het derde in het
Nederlands vertaalde kookboek van de Engelse Sally
Butcher. Salmagundi is een zeventiende-eeuwse
Engelse term voor een salade met van alles erin.
Weer even inspirerend en origineel als haar twee
eerdere boeken.
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen.
• 2015 lijkt het jaar van de darm te gaan worden.
De belangstelling voor spijsvertering, darmflora en
gefermenteerd voedsel is groot. Brenda Watson
houdt zich al vele jaren bezig met voeding die een
goede darmgezondheid bevordert. Ze schrijft erover
in Eet je buik plat met het slankedarmdieet.
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen.
• De doofpotgeneraal : overheidsspionage op de
bedrijfsvloer is een op de eigen ervaringen van Edwin
Giltay gebaseerd verhaal over spionage door
inlichtingendiensten in een bedrijf in Nederland. Een
aanrader voor iedereen die een kijkje wil nemen in de
keuken van overheidsspionage in de praktijk en de
gevaren die dat met zich meebrengt voor alle
betrokkenen.
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen.
• De VPRO-dramaserie De Fractie volgt de fictieve
fractie van de Vrijzinnige Partij Nederland, VPN, in de
Tweede Kamer. Tijdens het kerstreces stapt het
jonge en ambitieuze kamerlid Tim Snel (Joris Smit)
over naar de VPN. De partijleider heeft hem
gevraagd voor de positie van woordvoerder
financiën, maar zonder dit te overleggen met de
fractieleider. De serie is ontwikkeld door Femke
Halsema en Gijs van de Westelaken en wordt
geschreven door journalisten Toine Heijmans
(Volkskrant), Roel Janssen (ex-NRC) en
thrillerschrijver Charles den Tex. De serie biedt een
mix van langere verhaallijnen en heel actuele
gebeurtenissen. De dvd-box De Fractie seizoen 1
bevat tien afleveringen, in het najaar van 2015 volgen
20 nieuwe afleveringen.
Zie de rubriek Dvd.
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• De klassieker Les enfants du paradis van Marcel
Carné werd in 1995 uitgeroepen tot ‘Meilleur film de
tous les temps’(‘Best film ever’) door de Franse
filmacademie. De film werd in 1945 in Parijs onder
moeilijke omstandigheden gemaakt en vertelt het
verhaal van de mimespeler Baptiste (Jean-Louis
Barrault), die een van de vele bewonderaars is van
de mysterieuze courtisane Garance (Arletty).
Cinema.nl schrijft ‘Tegelijk een allegorie voor het
verzet tegen de occupatie en een poëtischrealistische ode aan het theater en puurheid van hart’
en geeft vijf sterren.
Zie de rubriek Dvd.
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