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Aanschafinformaties wensen u een 

voorspoedig 2017 
 
 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Als een onthoofde vrouw in een villa in Stockholm 
wordt gevonden, blijkt er een verband te zijn met een 
moord die tien jaar eerder plaatsvond. De minnares 
is een sterke, spannende psychologische thriller. 
Camilla Grebe schreef eerder enkele misdaadromans 
met anderen; dit is haar debuut als solo-auteur. 
• Linn Ullmann is de dochter van regisseur Ingmar 
Bergman en actrice/regisseuse Liv Ullmann. In De 
rustelozen kijkt ze terug op haar jeugd als kind van 
twee beroemde ouders. Geschreven met afstand, 
maar zonder schroom voor diepe emoties huppelt ze 
bewonderenswaardig virtuoos door de tijd. Mooi 
geschreven. 
• Almudena Grandes is een van Spanjes populair-
ste literaire schrijfsters. In Kleine helden geeft ze een 
veelzijdige indruk van het leven in een wijk in het 
centrum van Madrid die hard is getroffen door de 
economische crisis maar waarvan de bewoners zich 
niet laten kisten. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In 2002 overleed schrijver, bibliofiel, televisie-
maker en BN’er Boudewijn Büch. Dat Büch een 
fantast was die zijn eigen werkelijkheid creëerde, is 
bekend. In Boud : het verzameld leven van 
Boudewijn Büch (1948-2002) zet Eva Rovers Büch 
neer als iemand die door het verzinnen van verhalen 
probeert vat te krijgen op zijn leven. 

 
• Gevangenen in verdriet na zelfdoding zijn de 
dagboekaantekeningen van Rian de Heus van wie 
haar oudste dochter een einde aan haar leven 
maakte.  Ze beschrijft de totale verwarring waarmee 
zij daarna te maken kreeg, hoe ze moest vechten om 
voor haar verhaal gehoor te krijgen, de reacties van 
mensen die zelfmoord veroordelen. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De driedelige dramaserie De zaak Menten van 
Tim Oliehoek is gebaseerd op het boek van Hans 
Knoop, dat onlangs in geactualiseerde vorm is 
herdrukt. In 1976 krijgt journalist Hans Knoop van het 
aan de Telegraaf gelieerde weekblad Accent de tip 
dat de rijke Blaricumse kunstverzamelaar Pieter 
Menten een oorlogsmisdadiger is. Hij zou in Polen 
als SS'er veel Joden hebben laten vermoorden en 
een grote hoeveelheid geroofde kunst hebben 
meegebracht naar Nederland.Guy Clemens speelt 
Knoop, Aus Greidanus is Menten, verder zien we 
onder meer Noortje Herlaar en Carine Crutzen. 
• The young pope is een dramaserie van Paolo 
Sorrentini (Youth, La grande bellezza) met in de 
hoofdrollen Jude Law, Diane Keaton en James 
Cromwell. Veertiger Lenny Belardo, aartsbisschop 
van New York, is gekozen tot paus. Hij neemt de 
naam Pius XIII aan en breekt met het liberale streven 
van zijn voorganger. Lenny treedt onorthodox op en 
gaat zeer hardvochtig om met zijn tegenstanders; de 
enige die hem aankan is zijn voormalige mentor, 
kardinaal Michael. 
• De thriller Nerve van Henry Joost en Ariel 
Schulman is gebaseerd op de young adult-roman van 
Jeanne Ryan. De verlegen Venus 'Vee' Delmonico 
(Emma Roberts) zit in het laatste jaar van high 
school. Aangemoedigd door haar populaire vriendin 
besluit ze deel te nemen aan het onlinespel Nerve, 
waarin scholieren tegen betaling van de kijkers 
steeds moeilijkere opdrachten aannemen, die ze 
filmen met hun mobiele telefoon. Er volgt een 
spannende en gevaarlijke tocht door nachtelijk 
New York.  



 
• De peuterserie Teletubbies van de BBC werd 
oorspronkelijk uitgezonden van 1997-2001 en is 
in 2015 in een vernieuwde versie uitgebracht.  
De vier Teleubbies zijn Laa Laa, Tinky Winky, Dipsy 
en Po die wonen in het groene, heuvelachtige 
Teletubbieland en vrolijke en leerzame avonturen 
beleven. De herkenbare elementen uit de oude serie 
zijn gebleven, zoals het zonnetje, het afscheids-
ritueel, de herhaling, maar sommige dingen zijn 
gemoderniseerd. Zo hebben de Teletubbies nu een 
touchscreen op hun buik in plaats van een televisie-
scherm.  
 
 
Gewijzigde release-datum 
 
De verschijningsdatum van: De dvd Love finds you in 
Valentine, bestelnummer 2016-39-5065, a.i.-week 
44, 2016 is uitgesteld van: 30-10-2016 naar februari 
2017. Uw bestelling wordt in nota gehouden. 
  
De dvd Looking, seizoen 2, bestelnummer 
2016-37-4691, a.i.-week 47, 2016 is komen te 
vervallen. In plaats hiervan heeft uitgever Warner 
Home Video besloten een box uit te brengen met 
seizoen 1, seizoen 2 en de speelfilm Looking uit 
2016. Deze box zal in de a.i.-week 1, 2017 
aangeboden worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
Thematrefwoord 
 
2016-26-5386 Barroux. Welkom!, 
ppn 405075855 thematrefwoord: geen. 

Thematrefwoord wordt: 
Wonen en verhuizen.  

 
Genre-indeling 
 
2016-26-5386 Barroux. Welkom!, genre- 
ppn 405075855 indeling: Ebdi. Genre wordt: 

geen.  
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