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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Niet alles is vergeten van Wendy Walker 
probeert een psychiater bij een bruut verkracht 
meisje haar herinneringen terug te brengen om de 
dader te achterhalen en om haar weer grip op het 
leven te geven, maar zijn bedoelingen zijn niet zuiver. 
Een ijzersterk verhaal. 
• Een jonge soldaat wil een einde aan zijn leven 
maken op de resten puin van een Frans dorp tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, wanneer een pastoor hem 
hiervan weerhoudt. Het uur van de vlinder van Pieter 
Webeling is een ontroerend verhaal over oorlog, 
liefde, onschuld, verraad en vergiffenis en de kans 
opnieuw te beginnen.  
• In De mindere goden van Eimear McBride 
verhuist de achttienjarige Eily vanuit Ierland naar 
Londen om haar droom te vervullen: actrice worden. 
Als ze een relatie krijgt met een 38-jarige acteur loopt 
die niet over rozen. Tweede roman van de Brits-Ierse 
auteur. Eerder verscheen Een meisje is maar half af. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Na het immense succes van Visserstruien 1 en 2 
van Stella Ruhe, de boeken waarin samen meer dan 
120 breipatronen staan van truien gebaseerd op 
oude patronen van Nederlandse visserstruien, is er 
dan nu de junioreditie: Visserstruien 3 waarin ruim 
veertig truien voor kinderen beschreven worden. 
• In Rob van Gennep : uitgever van links Nederland 
beschrijft Geke van der Wal het leven van de 
onorthodox-linkse uitgever (1937-1994) tegen de 
achtergrond van de politiek en het links-progressieve 
milieu in de jaren zestig en zeventig in Nederland. Dit 
is een 'verdiende' biografie. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De Disneyfilm Alice through the looking glass is 
het vervolg op Alice in wonderland (2010), nu 
geregisseerd door James Bobin. Mia Wasikowska, 
Johnny Depp en Helena Bonham Carter hernemen 
hun rollen als Alice, Mad Hatter en Red Queen. Alice 
keert  via een magische spiegel terug naar Wonder-
land waar ze de strijd moet aangaan met Time, een 
soort vadertje Tijd (Sacha Baron Cohen).  

 
• De thriller Our kind of traitor van Susanna White  
is gebaseerd op het boek van John Le Carré. Een 
jong Engels stel dat met vakantie is in Marokko raakt 
bevriend met een criminele Russische miljonair. 
Hij vraagt hen contact te leggen met de Britse 
inlichtingendienst omdat hij wil overlopen naar het 
westen. In de hoofdrollen o.a. Ewan McGregor, 
Stellan Skarsgård, Naomie Harris en Damian Lewis.  
 
 
Gewijzigde release-datum 
 
De verschijningsdatum van: dvd en blu-ray van 
The Last Panthers seizoen 1, bestelnummer 
2016-15-3738 en  2016-15-3739, a.i.-week 22, 2016 
is uitgesteld van: 30-09-2016 naar maart 2017. 
Tegen die tijd wordt het opnieuw aangeboden. 
Uw bestelling wordt niet in nota gehouden. 
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