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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In een dorpje in Kent wordt in 1940 een kerkkoor 
bijna opgeheven bij gebrek aan mannen, maar de 
vrouwen zetten door - een belangrijke stap voor hun 
dorp en voor zichzelf. Het dameskoor van Chilbury, 
de debuutroman van Jennifer Ryan, is een eerbetoon 
aan alle vrouwen die zich in oorlogen staande weten 
te houden. 
• Pruisisch blauw : een oude zaak brengt Bernie 
Gunther opnieuw in de problemen als hij opdracht 
krijgt een oude bekende te vermoorden van Philip 
Kerr is een spannende thriller in een reeks rond de 
Duitse politieman Bernie Gunther. Het verhaal speelt 
zich zowel in 1956 als in 1939 af. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Einsteins grootste fout : het leven van een feilbaar 
genie van David Bodanis is een boeiende uitgave 
over Albert Einstein (1879-1955) waarin zijn karakter, 
levensloop en wetenschappelijke loopbaan worden 
belicht. Met begrijpelijke uitleg van de relativiteits-
theorie. Voor een breed lezerspubliek en bruikbaar 
als bron voor scripties. 
• De auteurs van Chickslovefood : het kidsproof-
kookboek, Elise Gruppen en Nina de Bruijn, noemen 
hun boek het ‘groentenverstop-boek’. Doel is 
kinderen vanaf de babyleeftijd laten mee eten met de 
gezinspot. Een frisse, aantrekkelijke uitgave, met 
heldere informatie en recepten. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De vierdelige Engelse dramaserie National 
treasure is gebaseerd op 'Operation Yewtree', een 
grootschalig onderzoek naar kindermisbruik in 
Engeland. Paul Finchley (Robbie Coltrane) is de 
minder populaire helft van een komedieduo dat 
nationale faam had, maar nu op zijn retour is.  
Op een dag komt de politie hem ophalen: hij wordt 
beschuldigd van verkrachting van een minderjarig 
meisje, twintig jaar geleden. Wanneer de zaak veel 
aandacht krijgt in de pers, volgen meer beschuldi-
gingen. We zien welke gevolgen de zaak heeft voor 
Finchley, maar ook voor zijn vrouw (Julie Walters), 
zijn dochter en vrienden. Winnaar van drie BAFTA's.  

 
• De Amerikaanse monsterfilm Kong: Skull Island 
van Jordan Vogt-Roberts is een reboot van de King 
Kong-franchise. In 1973 vertrekt een team weten-
schappers naar een nog niet in kaart gebracht eiland 
in de Stille Oceaan, begeleid door een aantal 
Vietnamveteranen en vergezeld door een foto-
journaliste en een Britse junglegids. Op het eiland 
wonen inlanders en een vliegenier die daar in de 
Tweede Wereldoorlog neerstortte, die worden 
beschermd door een monsterlijk grote aap. De echte 
monsters huizen onder de grond. In de hoofdrollen 
onder meer onder meer Tom Hiddleston, Brie Larson 
en Samuel L. Jackson.  
 
 
Buitenlandse romans 
 
Onder het mom van ‘Je kan er niet vroeg genoeg 
bij zijn’ of ‘Beter laat dan nooit’, bieden we in 
a.i.-week 26, 2017 als speciaal pakket, een negental 
kerstboeken of kerst gerelateerde boeken aan. 
Het gaat onder andere om Engelstalige romantische 
romans, het prachtige Christmas Days; 12 Stories for 
12 Feasts for 12 Days van Jeanette Winterson, The 
Mistletoe Murder met korte verhalen van crime-writer 
P.D. James en het jeugdboek Kerstmis Mijn eerste 
zoekboek voor kinderen vanaf 2 jaar. 
 
 
Aanbieding meelees-cd’s en meeluister-
boeken voor moeilijk lezende kinderen  
 
Deze week (a.i.-week 26, 2017) treft u een aanbod 
meelees-cd’s en meeluisterboeken aan die op 
aangepaste leessnelheid zijn ingesproken door 
professionele vertellers.  
Uitgeverij Bontekoe heeft eind 2016 een nieuwe 
meeluistermethode ontwikkeld: in plaats van losse 
cd’s mee te leveren, wordt er een speciale code op 
het boek geplakt.  
Deze code is onbeperkt te gebruiken. Je vult hem 
in op www.meeluisterboek.nl, waarna je bij de 
ingesproken tekst komt. Deze tekst is dezelfde als 
die op de meelees-cd’s en dus ook aangepast aan 
het AVI-niveau van het boekje.  
Voorlopig bieden we nog beide versies aan: met 
meelees-cd en als meeluisterboek. Op termijn zullen 
alleen nog de meeluisterboeken beschikbaar zijn.  



 
De aanbieding van deze week (a.i.-week 26, 2017) 
bestaat uit twee titels van uitgeverij Zwijsen.  
Bibliotheken die graag de combinatie boek en 
meelees-cd of een meeluisterboek willen bestellen, 
kunnen terecht in de rubriek Boeken: Fictie jeugd. De 
aanbieding van alleen de compact disc is bedoeld 
voor bibliotheken die de boeken al zonder audioboek 
aangeschaft hebben. U treft de meelees-cd’s aan in 
de rubriek Luisterboeken. 
Zie ook: www.uitgeverijbontekoe.nl.  
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