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Mediaberichten
Bij dit nummer

Non-fictie jeugd
• Felicita Sala: Een tuin vol lekkers : recepten

Fictie volwassenen
• Rosita Steenbeek: Julia : vrijgevochten
keizersdochter. Een historische roman van
Rosita Steenbeek over Julia Caesaris Maior, de
dochter en het enige kind van keizer Augustus.
Zij is eigenzinnig, maakt verre reizen en verkeert in een literaire kring van geestverwanten
- waaronder haar grote liefde Iullus Antonius die moet aanzien hoe de Republiek verandert
in een keizerlijk regime. In deze kring worden
subversieve teksten geschreven en plannen
gesmeed die gevaar voor Julia kunnen
betekenen.

met ingrediënten van onzer balkons, daken en
tuintjes. ‘Een tuin vol lekkers’ is een kook- en

Non-fictie volwassenen
• Michael Pollan: Plant en psyche : de invloed

Buitenlands volwassenen
• Fitzek, Sebastian: Playlist. Wanneer de
vijftienjarige Feline op weg naar school wordt
ontvoerd en spoorloos verdwijnt neemt haar
moeder contact op met privédetective
Alexander Zorbach. Hij ontdekt dat het meisje
geabonneerd was op een muziekdienst op
internet waarmee ze naar haar favoriete liedjes
luisterde. Gek genoeg is de afspeellijst van
Feline een paar dagen na haar verdwijning
veranderd. Is dit een verborgen hint over waar
zij nu is? Samen met Alina, een blinde psychotherapeute, probeert Zorbach het raadsel van
de playlist te ontrafelen, in een race tegen de
klok. Een spannende psychologische thriller en
een bijzonder boekproject, want de 15 liedjes
van de playlist bestaan echt. Diverse artiesten
hebben nog niet eerder uitgebrachte
nummers hiervoor opgenomen en beschikbaar gesteld als cd, vinyl, download en stream.
Playlist is het 3e deel van de serie Der

van cafeïne, opium en mescaline op ons brein
en onze cultuur. Een boek over cafeïne, opium

en mescaline en de invloed hiervan op ons
brein en onze cultuur. De auteur onderzoekt
de culturen rondom deze plantaardige drugs.
Hoe komt het dat mensen zich aangetrokken
voelen tot psychoactieve planten, maar het
gebruik tegelijkertijd saboteren met wetten en
taboes? Zijn werk won meerdere literaire
prijzen, zoals de LennonOno Grant for Peace,
de Nierenberg Prize en de Orwell Award.
Fictie jeugd
• Marjon Hoffman: Geloof nooit je broer…
Humoristische jeugdroman in de serie
‘De regels van Floor’. Floors broer Kees is
helemaal in de ban van een stoere survivalman op tv. Dat wil hij ook! Hij overtuigt Floor
ervan dat hij álles weet van overleven in de
wildernis en samen gaan ze eropuit. Maar
inderdaad: geloof nooit je broer. Bevat vrolijke
lijntekeningen in zwart-wit van Georgien
Overwater. Tegenwoordig ook een succesvolle
tv-serie. Vanaf ca. 8 jaar.

tuinierboek voor kinderen. In het boek staan
gerechten met seizoensgebonden groenten
en fruit, zodat de producten uit de eigen moestuin gebruikt kunnen worden. De recepten
variëren van quiche met asperges tot bloedsinaasappelcake. Bevat stap-voor-stap instructies en algemene informatie over tuinieren en
de soorten groente en fruit die gegroeid
kunnen worden. De recepten zijn geschikt
voor kinderen vanaf ca. 6 jaar (onder begeleiding), zelf doen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.

Augensammler.

Daisy-rom (volwassenen)
• Spit, Lize: Ik ben er niet. Integrale weergave
van het gelijknamige boek (aangeboden in a.i.week 8, 2021). 'Leo en haar vriend Simon
wonen jaren samen in Brussel. Ze hebben
beiden hun moeder verloren en geen contact
met hun vader. Wanneer Simon op een nacht
hyper thuiskomt met een tattoo achter zijn
oor, is Leo geschokt. (...) Hij slaapt niet en is
achterdochtig. Leo praat er met niemand over.
Uiteindelijk biecht ze het op bij Lotte, haar
enige vriendin. (...) Leo wil rust en gaat een
nacht naar Lotte. Bij thuiskomst heeft Simon
zichzelf verwond en het huis verwoest. Simon
wordt opgenomen. Terug thuis is hij lusteloos
en aanhankelijk. Leo wil de oude Simon terug
en vraagt andere medicatie. (...) Door afwisseling van heden en verleden wordt de spanning
prachtig opgevoerd. De lezer wordt tijdens het
lezen één met Leo die wanhopig zoekt naar
een strohalm, maar steeds dieper in een
eenzame put valt.
Dvd (volwassenen)
• Amerikaanse sf-serie (2018-) van Jeff Rake

(The Mysteries of Laura, Beauty and the beast)

over de passagiers en bemanning van een
passagiersvliegtuig dat plotseling weer verschijnt na vijf jaar verdwenen te zijn geweest.
Voor de inzittenden heeft de turbulente vlucht
slechts enkele uren geduurd, maar vrienden,
families en collega's hadden de hoop inmiddels opgegeven, hebben gerouwd om hun
verlies en zijn doorgegaan met hun leven. Het
mysterie heeft grote gevolgen voor de inzittenden en niet alleen in hun privéleven, want de
overheid vertrouwt het niet en houdt ze in de
gaten. Met o.a. Melissa Roxburgh (Star Trek
Beyond) en Josh Dallas (Once upon a time).
Dvd-video (jeugd/volwassenen)
• In 2007 schreef de destijds 13-jarige Naoki
Higashida uit Japan de bestseller The Reason I
Jump waarmee hij een inkijkje gaf in zijn
belevingswereld als niet-sprekend kind met
autisme. Met de gelijknamige documentaire
gebruikt de bekroonde filmmaker Jerry
Rothwell de kracht van cinema om deze
intense zintuiglijke werelden te verbeelden.
Het leverde intieme portretten op van vijf
opmerkelijke niet-sprekende autistische
jongeren uit diverse werelddelen. Jonge
mensen die de werkelijkheid op uiteen
lopende manieren ervaren en geleerd hebben
om zich toch te kunnen uiten, met hulp van
vrienden en familie. De rake scènes maken
indruk, openen de ogen en vallen vaak samen
met de woorden van Naoki's boek.

In een maalstroom van gedachten, gevoelens,
impulsen en herinneringen beseft hij geleidelijk steeds meer wat zijn autisme voor hem
betekent, hoe zijn perceptie verschilt van die
van anderen en waarom hij doet zoals hij doet.
De regisseur Rothwell is ook bekend van films
als 'The School in the Cloud', 'Heavy Load' en
'Deep Water'. De Nederlandse vertaling van
het boek, getiteld: 'Waarom ik soms op en neer
spring' werd in a.i.-week 41, 2018 uitgegeven.
Alle leeftijden. Waardering van IMDb: 7,5/10.
Waardering van FilmTotaal: 3 van de 5 sterren.

Gewijzigde releasedatum
2022-09-5361 (DVD) Dealer, a.i.-week 14,
ppn 435545965
2022 is niet leverbaar.
Is de nieuwe releasedatum definitief bekend
dan zal de DVD opnieuw
worden aangeboden in
ons AVM weekaanbod.

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
Catalogusonderhoud.
Boeken
Trefwoorden
2022-04-3029
ppn 435408089

2021-44-2307
ppn 435335383

Lute, Maartje.
Benja’s present, met het
trefwoord: Rouwproces;
kinderen. De trefwoorden
worden: Dood; kinderen;
verhalen + Rouwproces;
verhalen.
Es, Brenda van.
Aanmoediging voor
schrijvers, met het
trefwoord: Egodocumenten schrijven.
Het trefwoord wordt:
Autobiografieën
schrijven.

SISO
2022-13-2360
ppn 436027259

2021-26-5193
ppn 433338598

2021-46-4509
ppn 435122312

Jansen, Marc.
Grensland, met het SISOnummer: 941.
Het SISO-nummer wordt:
Oekraïne 941.
Remie, Mirjam.
Het gymnasium, met het
SISO-nummer: 484.9.
Het SISO-nummer wordt:
484.5.
Grimm, Mara.
Eetiquette, met het SISOnummer: 628.6.
Het SISO-nummer wordt:
499.4.

PIM
2022-04-3029
ppn 435408089

Lute, Maartje.
Benja’s present, met het
PIM-trefwoord:
Rouwproces.
Het PIM-trefwoord wordt:
Dood.

