
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 28, 2022 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Colofon (taalgebruik Bookarang) 
 
Aan het Colofon is een toelichting op het taalgebruik 
van Bookarang toegevoegd. 

 
 

Bij dit nummer 
 

Fictie volwassenen  
• H.P. Lovecraft: Het geval Charles Dexter 
Ward. Een klassiek horrorverhaal van de 
bekende auteur H.P. Lovecraft. Charles Dexter 
Ward, een gevaarlijke gevangene, verdwijnt uit 
een privékliniek voor krankzinnigen. Zijn 
ontsnapping is fysiek en technisch onmogelijk. 
Alleen zijn laatste bezoeker, huisarts Willett, 
heeft de sleutel tot de oplossing van het 
mysterie. 'Het geval Charles Dexter Ward' werd 
geschreven in 1927 en oorspronkelijk verkort 
gepubliceerd in 1941 en volledig in 1943. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Meulenbroek, Lex: DNA zoekmachine. 
De forensisch deskundige op het gebied van 
humane biologische sporen en DNA onder-
zoek Lex Meulenbroek, werkzaam bij het 
Nederlands Forensisch Instituut en de mede-
werker officier van justitie en advocaat 
generaal Diederik Aben, met ook de tekst-
schrijver Paul Polet, schreven dit werk dat elf 
hoofdstukken omvat over zes zaken waarbij 
DNA-databanken een belangrijke bijdrage 
leverden bij het oplossen ervan. Doel van deze 
publicatie is lezers een goede inkijk te geven in 
DNA-databanken die opsporingsinstanties 
gebruiken voor het vinden van daders van 
misdrijven en het identificeren van onbekende 
doden. Bovendien wordt hen duidelijk 
gemaakt wat er in de toekomst door de 
opsporing met DNA-databanken nog meer 
mogelijk zou kunnen zijn.  
 

 
Fictie jeugd 
•  Chris Bradford: De weg van de krijger. 
Bundeling van de eerste twee samoerai-
romans van Chris Bradford. Augustus 1611 — 
nadat ninja-piraten het VOC-schip overvallen 
waarop de 12-jarige Jack Fletcher samen met 
zijn vader werkt, spoelt hij als enige over-
levende aan op de kust van Japan. De legen-
darische zwaardmeester Masamoto Tekeshi 
ontfermt zich over Jack en traint hem in 
bushido: de Weg van de Krijger. Samen met 
Masamoto’s beeldschone dochter Akiko gaat 
Jack vervolgens op zoek naar de moordenaar 
van zijn vader. Inclusief verklarende woorden-
lijst.  Vanaf ca. 12 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Na’ima B Robert: Laat het los : leren 
vergeven. Een islamitisch prentenboek op rijm 
over emoties en vergeving. We hebben alle-
maal wel eens dagen dat het van kwaad tot 
erger lijkt te gaan. In ‘Laat het los’ volgt de 
lezer een kleine jongen wiens frustrerende dag 
hem bozer en bozer maakt… Hoe kan hij met 
deze gevoelens omgaan? Geïnspireerd door de 
motiverende woorden van Mufti Menk nodigt 
het verhaal kinderen uit hun gevoelens te 
leren kennen, erover te praten en ermee om te 
gaan. Voor kinderen uit een islamitisch milieu, 
voor te lezen vanaf ca. 5 jaar. 
 
 
Aanbod jeugdtitels in de Arabische taal 
 
Zowel in  a.i.-week 28 als in a.i.-week 29, 2022 
worden er een aantal titels in het Arabisch 
aangeboden. Het betreft bekende titels van de 
auteurs Kathleen Amant, Guido van 
Genechten, Liesbeth Segers, Pauline Oud en 
Judith Koppens. 
 



 

Buitenlands  volwassenen 
• Andreades, Daphne Palasi: Brown Girls.  
In de wij-vorm geschreven verhaal over 
tweede-generatie migrantenmeisjes van over 
de hele wereld die met hun families wonen in 
de achterbuurten van Queens, New York. Zo 
zijn daar ‘Khadija, Akanksha, Maribeth, Ximena, 
Breonna, Cherelle, Thanh, Yoon, Ellen’ en nog 
vele anderen. In acht gedeeltes, die weer 
onderverdeeld zijn in korte hoofdstukjes, volg 
je de meisjes tijdens hun leven. Jeugd, familie, 
school, studie, werk, liefde, seks, relaties, 
moederschap, carrières, vakantietrips naar het 
land van herkomst, discriminatie, kolonialisme, 
identiteit en seksuele oriëntatie, alles komt 
voorbij in kort beschreven voorbeeldsituaties. 
Het verhaal geeft een mooi beeld van hoe het 
is om een tweede-generatie migrantenmeisje 
te zijn.  
 
Dvd (volwassenen) 
• Warner Bros. Pictures presenteert "The 
Batman" van regisseur Matt Reeves, met in de 
hoofdrol Robert Pattinson als Gotham City’s 
bekende misdaadbestrijder en zijn alter ego, 
de teruggetrokken miljardair Bruce Wayne. 
Twee jaar lang heeft Bruce Wayne (Robert 
Pattinson) de straten van Gotham City be-
waakt als de Batman. Hij is een schrikbeeld 
voor criminelen geworden en heeft zo de 
duistere kant van de stad leren kennen. Met 
slechts een paar trouwe bondgenoten – Alfred 
Pennyworth (Andy Serkis) en inspecteur James 
Gordon (Jeffrey Wright) – in een stad waar 
corruptie hoogtij viert, staat de eenzame held 
voor de gewone burgers symbool voor wraak. 
Als een moordenaar het op sadistische wijze 
gemunt heeft op de elite van Gotham, leidt 
een spoor van cryptische aanwijzingen ‘World’s 
Greatest Detective’ naar de onderwereld, waar 
hij in contact komt met Selina Kyle/Catwoman 
(Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/de Penguin 
(Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) 
en Edward Nashton/de Riddler (Paul Dano). Als 
het bewijs duidelijkere vormen begint aan te 
nemen, komen de grootse plannen van zijn 
tegenstander aan het licht. Batman moet 
nieuwe samenwerkingen aangaan, de dader 
ontmaskeren en afrekenen met het machts-
misbruik en de corruptie waar Gotham City al 
zo lang onder lijdt. IMDb-score: 7.9/10. 
 

Games (jeugd) 
• Ontdek het fascinerende verhaal van Mika, 
een meisje dat bekend staat als paarden-
fluisteraar. Zij probeert een vriendschap te 
sluiten met de zwarte hengst Stormwind. 
Gebaseerd op de succesvolle Stormwind-films 
en boeken, verken je de adembenemende 
omgeving van het landgoed Kaltenbach. Rijd 
met andere paarden, zoek naar verborgen 
voorwerpen of probeer de racekampioen te 
worden. Talloze geheimen en verborgen loca-
ties wachten om ontdekt te worden! Na een 
lange dag vol avontuur over de prachtige 
heuvels van Kaltenbach, is het tijd om 
Stormwind te verzorgen. Krab zijn hoeven 
schoon en geef hem een goede poetsbeurt, je 
nieuwe vriend Stormwind om hem in goede 
conditie te houden. Windstorm is blij als je zijn 
stal schoonmaakt of met hem speelt in de 
paddock. In ruil daarvoor zal hij altijd aan je 
zijde staan tijdens je avonturen en zullen jullie 
elkaar pushen om zo goed mogelijk te zijn! 
Vanaf ca. 9 jaar. 
 
Daisy-rom (volwassenen) 
•  North, Alex: De schaduwvriend. Integrale 
weergave van het gelijknamige boek dat 
aangeboden is in a.i.-week 1, 2021. 'De school-
vrienden Paul, James, Billy en Charlie ont-
moeten elkaar dagelijks in een vergeten afge-
legen opslagruimte op hun school. Charlie wil 
op een gegeven moment een experiment 
starten, alle vier moeten een dromendagboek 
bijhouden. Hij wil ze leren lucide dromen te 
hebben, dromen waarin je je bewust bent dat 
je droomt en hij wil dat ze alle vier dezelfde 
dromen gaan hebben. Paul haakt al snel af, hij 
vindt het onzin zeker als hij ziet hoe het zijn 
vrienden verandert. Dan wordt er een verminkt 
lijk van een puber gevonden. Charlie en Billy 
blijken de daders maar alleen Billy wordt 
opgepakt. Charlie is spoorloos verdwenen. Paul 
gaat studeren om pas na vijfentwintig jaar 
terug te keren omdat zijn moeder stervende is. 
Tegelijkertijd wordt er in de buurt door scho-
lieren een identieke moord gepleegd. Toeval? 
(...) Sinister, onheilspellend en super spannend. 
Met een vleugje Stephen King zet de auteur 
een creepy thriller neer en lokt je in de val waar 
je genadeloos intrapt.  



 

Vervallen aanbiedingen 
 
AVM 
 

2022-13-2578,  Panama (DVD Video). 
jrg. 2022, afl. 24,  De aanbieding vervalt 
nr. 0284 omdat het bestelnummer 
ppn 436655128 verwisseld is met de Blu 

ray. Deze titel wordt 
binnenkort met een 
ander bestelnummer 
aangeboden. U dient bij 
heraanbieding opnieuw 
te bestellen.  

2022-13-2577,  Panama (Blu Ray). 
jrg. 2022, afl. 24,  De aanbieding vervalt 
nr. 0291 omdat het bestelnummer 
ppn 436282488 verwisseld is met de DVD 

Video. Deze titel wordt 
binnenkort met een 
ander bestelnummer 
aangeboden. U dient bij 
heraanbieding opnieuw 
te bestellen.  

 

 
 

Bibliografische gegevens 
 
Deze a.i.-week 28, 2022 bevat geen 
bibliografische gegevens. 



 

 
 

 
 

 
 

 


