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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Jeugd fictie  
• De mama van Sterre heeft een groot geheim: elk 
jaar is zij één hele dag de koningin van de zon en 
toevallig is die dag morgen. Als Sterre dat geheim 
kan bewaren, mag zij de zonneprinses zijn. De 
zonneprinses van David Grossman is een bijzonder 
verhaal over de magie van alledaagse dingen, de 
kracht van de verbeelding en het wonder van de 
natuur. 
• De moeder van Peter (12) leeft niet meer en zijn 
vader sluit zich aan bij het leger om te helpen bij de 
dreigende oorlog. Peter moet bij zijn grootvader gaan 
wonen, maar wat moet hij doen met zijn enige vriend, 
een tamme vos, waar hij al vijf jaar voor zorgt? Pax 
van Sara Pennypacker is een goed verteld, ont-
roerend verhaal over vriendschap en loyaliteit, 
prioriteiten en keuzes. Het verhaal is afwisselend 
geschreven vanuit het perspectief van de vos en van 
de jongen. 
• Weet jij wat te doen als je een beer tegenkomt? 
Dan komt deze geestige handleiding voor 'beren 
kijken' zeker van pas. Op bondige wijze, doorspekt 
met de nodige humor, wordt het verschil tussen 
zwarte en bruine beren uitgelegd. Beren kijken - 
Handleiding voor beginners is geschreven door 
Michelle Robinson (echtgenote van Barack Obama). 
Ze is bekend door haar prentenboeken 'Hoe je een 
wollige mammoet moet wassen in tien lessen' en 
'Een leeuw in mijn cornflakes'. Robinsons boeken 
hebben een absurde humor die zeer gewaardeerd 
wordt door zowel ouders als kinderen. 
 
Jeugd non-fictie  
• In Baby’tje in mama’s buik van Bette Westera volg 
je door de ogen van het meisje Jip de zwangerschap 
van haar moeder. Jip wil alles weten en stelt heel 
veel vragen: groeit er ook een piemeltje aan? Hoe 
komen de baby’tjes daar eigenlijk? Wat is bevruch-
ting? Hoe weet de baby dat hij pas na negen 
maanden geboren mag worden? Prachtige uitgave 
waarbij de met vele prijzen bekroonde auteur en dito 
illustrator de handen ineen hebben geslagen, en het 
hen gelukt is om een eeuwenoud levensthema 
opnieuw vorm te geven, in woord en in beeld. 

 
• Deze honderdste uitgave van het literaire 
kunsttijdschrift BoekieBoekie staat geheel in het 
teken van Jules Verne (1828-1905). Na een 
introductie middels een fictief interview met de 
hoofdpersoon en achtergrondinformatie in woord en 
beeld over sciencefiction staan vier hervertellingen 
van deze schrijver centraal. Door de gevarieerdheid, 
zowel tekstueel als illustratief, is er in dit dikste 
BoekieBoekie-nummer ooit voor elk wat wils. 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2016-08-3718,  Julianus (de Afvallige).  
jrg. 2016, afl. 18,  Afvallige contra afvalligen.  
volgnr. 0022 De aanbieding komt te ver- 
ppn 397735383 vallen omdat de titel in het 

verkeerde cluster is aan-
geboden.  

 
AVM 
 
2016-14-2862,  Orange is the new black.  
 jrg. 2016, afl. 19,  Seizoen 3. (DVD). De aan- 
volgnr. 0370 bieding komt te vervallen 
ppn 376270551 in verband met een ver-

keerde prijs. De titel wordt in 
deze week opnieuw aange-
boden.  

2016-14-2863,   Orange is the new black.  
jrg. 2016, afl. 19,  Seizoen 3. (Blu ray). De  
volgnr. 0393 aanbieding komt te vervallen  
ppn 391863290 in verband met een ver-

keerde prijs. De titel wordt in 
deze week opnieuw 
aangeboden.  

2016-14-2865,   Legend. (DVD). De aan- 
jrg. 2016, afl. 19,  bieding komt te vervallen  
volgnr. 0368 in verband met een ver- 
ppn 402092562 keerde prijs. De titel wordt in 

deze week opnieuw aange-
boden.  

2016-14-2866,  Legend. (Blu ray). De aan- 
 jrg. 2016, afl. 19,  bieding komt te vervallen  
volgnr. 0391 in verband met een ver- 
ppn 402092635 keerde prijs. De titel wordt in 

deze week opnieuw aange-
boden.  



 
Gewijzigde release-datum 
 
2016-05-1527(dvd) Under the Dome, seizoen 3  
2016-05-1528(blu-ray) (dvd en blu-ray), a.i.-week 9,  
ppn 400858916 2016. De verschijningsdatum  
ppn 400858924 is uitgesteld van: 27-04-2016 

naar 20-07-2016. 
2016-04-0930 The Affair, seizoen 1 (dvd),  
ppn 400798794 a.i. week 12, 2016. De 

verschijningsdatum is 
uitgesteld van: 20-04-2016 
naar 20-07-2016. 

  Wilt u a.u.b. rekening houden 
met een latere levering dan 
aangekondigd? Uw bestelling 
wordt in nota gehouden. 
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