Aanschafinformaties week 34, 2022
Mediaberichten
Bij dit nummer
Fictie volwassenen
• Polet, Ted: Drie meter zand. Een thriller over
de zoektocht naar een gezonken schip uit de
tijd van de napoleontische oorlogen. Een zeiler
en zijn vriendin vinden in de nalatenschap van
haar grootmoeder raadselachtige documenten van tweehonderd jaar oud, waaronder het
persoonlijke logboek van ene kapitein De
Koning uit 1811. De informatie zet hen op het
spoor van het wrak van de Arabelle, een klein
Frans oorlogsschip dat in die tijd door de
Engelsen tot zinken werd gebracht nabij
Ameland. Als de twee op onderzoek uitgaan,
blijken zij echter niet de enige geïnteresseerden te zijn — al snel reikt een spoor van
geweld tot beide zijden van de Noordzee.
Non-fictie volwassenen
• Rawlence, Ben: De boomgrens : het laatste
bos en de toekomst van de planeet. Een
journalistieke en wetenschappelijke ontdekkingstocht naar wat het voor de mensheid zal
betekenen als de bomen verdwijnen. De afgelopen 50 jaar krimpen de noordelijke bossen in
rap tempo en worden de effecten van klimaatverandering zichtbaar. De auteur neemt ons
mee op een reis langs de cruciale grenslijn, van
Noorwegen naar Siberië, van Alaska tot Groenland. Hij ontmoet wetenschappers, bewoners
en de bomen die met de veranderingen te
maken hebben en schetst een verontrustend
toekomstbeeld. Met illustraties en kaarten in
zwart-wit.

Fictie jeugd
• Lloyd, Susannah: Hier benne draken.
Oblong formaat prentenboek (harde kaft),
waarin op fantasievolle wijze het verhaal wordt
verteld van een Don Quichotterig aandoende
ridder die op zoek gaat naar een draak, hoewel
zijn collega-ridders zeggen dat er in dit gebied
geen draken voorkomen. Kinderen zullen genieten van de fantasievolle wijze waarop dit
drieste verhaal, inclusief jonkvrouwe, verbaasd
kijkend paard en voortdurend van vorm veranderend landschap de avonturen van de
ridder in woord en beeld brengt: is dat nou
echt een heuvel, of...? Zou zich daar echt een
grot bevinden, of...? Heel mooi is de dubbelpagina in de donkere, pikzwarte grot weergegeven! Wordt daar nu echt een groot vuur
gestookt, of...? Passend gezette tekst – vrolijke
illustraties met trefwoorden. Prentenboek om
vaak voor te lezen of samen te bekijken met
jonge. Vanaf ca. 4 jaar.
Non-fictie jeugd
• Green, Dan: Drukke Dag. Dierenarts.
De wekker rinkelt vandaag al vroeg. De dierenarts kleedt zich snel aan, want het wordt een
drukke dag. Ze luistert naar het hart van hond
Buster, kameleon Carla krijgt medicatie, schildpad Terry wordt gewogen, van poes Bella
wordt een röntgenfoto gemaakt, de vleugel
van papegaai Polly wordt gecontroleerd en ten
slotte worden de oren van konijn Nina onderzocht. Via flapjes kunnen de peuters deelnemen aan de activiteiten van de dierendokter. Door flapjes om te slaan kleedt de
dierenarts zich aan en door het omvouwen van
haar hand luister je naar het hartje van de
hond. De tekeningen zijn kleurrijk. In de
beroepenserie ‘Drukke Dag’ verschenen ook
delen over de boer (a.i.-week 41, 2021, bestelnummer: 2021-14-5538), de brandweer a.i.-week
41, 2021, bestelnummer: 2021-13-5037) en de
kok. Interactief hardkartonnen prentenboekje
met flapjes. Vanaf ca. 2 jaar.

Buitenlands volwassenen
• Zhadan, Serhiy: The Orphanage. Sergi
Zjadan (1974) is een van de meest vooraanstaande auteurs van het huidige Oekraïne.
In Nederland verscheen zijn roman
"Vorosjylovgrad" (2018), (a.i.-week 45, 2018,
bestelnummer: 2018-12-0111). "The Orphanage"
(oorspronkelijk verschenen in 2017) is het
verhaal van een leraar die erop wordt uitgestuurd zijn neefje op te halen uit het weeshuis
in een stad die door de Russen dreigt te
worden ingenomen. Met veel moeite bereikt
de leraar het weeshuis. De stad is inmiddels
door de Russen bezet, maar via sluipwegen
slaagt de leraar erin zijn neefje door het
oorlogsgebied te loodsen en naar zijn huis te
brengen. Een roman die de lezer bewust
maakt van de ellende van een zinloze oorlog.
Dvd (volwassenen)

• De slag om De Schelde:

November ’44. Op het Zeeuwse Walcheren
vechten tienduizenden geallieerden en
Duitsers tegen elkaar. De wegen van een
Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht,
een verdwaalde Engelse gliderpiloot en een
tegen wil en dank in het verzet betrokken
Zeeuws meisje kruisen elkaar. Ze worden
geconfronteerd met cruciale keuzes die gaan
over hun eigen en andermans vrijheid. IMDb
score: 7.1/10
Daisy-rom (volwassenen)
• Wagendorp, Bert: Phoenix.
Integrale weergave van het gelijknamige boek
dat aangeboden is in de a.i.-week 16, 2022,
(bestelnummer: 2021-20-1958). 'Het eerste deel
van een trilogie, gebaseerd op ware feiten.
Abel Sikking, fictieve hoofdpersoon, geboren in
Winterswijk, kijkt in 1935 als honderdjarige
terug op zijn turbulente leven sinds de oversteek van het gezin Sikking naar Amerika in
1847. Tegen het eind van de reis ontploft hun
schip, Phoenix, volgeladen met geheimzinnige
kisten én een groot aantal Achterhoekse
landverhuizers. Van de familie Sikking redt
alleen de kleine Abel het. Hij wordt opgenomen in een gezin in het kleine Sheboygan
(Michigan), waar hij heel jong nog het krantenvak ingaat. Algauw schopt hij het tot sterverslaggever van The New York Herald. Steeds
blijft hij zoeken naar de oorzaak van de ramp
en naar mogelijke schuldigen, te midden van
grote gebeurtenissen, zoals de Amerikaanse
Burgeroorlog. Abel is een slim kind en weet
zich ook later steeds goed te redden. De
vriendschap met zijn trouwe jeugdvriend Kalle
zet zich in Amerika voort en speelt een belangrijke rol.

Games (jeugd)

• DC League of Super Pets - The Adventures
of Krypto. Actie-avonturenspel. Trek het

kostuum aan van de superhonden Krypto en
Ace lanceer jezelf het luchtruim in om de
straten van Metropolis te beschermen in dit
avontuur waarin dieren gered worden dat
geïnspireerd is op de film! Als de lievelingshonden met cape van Superman en Batman
ontdekken dat Lex Luthor een plan smeedt om
de zwerfdieren uit Metropolis weg te halen, zijn
deze vechters op vier poten niet van plan terug
te gaan naar hun mand. Gebruik dus de
krachten van Thermisch zicht en IJzig geblaf
van Krypto of de Blokkade-aanvallen van
batarangs en Schouderslag van Ace om de
LexBots op de knieën te laten gaan. Red de
dieren voordat ze worden opgesloten in de
dierentuin LexCorp en bereid je voor op het
ultieme gevecht tegen Lex gekleed in zijn
high-tech wapenuitrusting. Een superhond
zijn betekent zeker geen rust. Verzorg je harige
vriendjes in het Adoptiecentrum om hen te
helpen een thuis te vinden en ontvang
speciale beloningen. En breng tijd door met je
vriendjes Chip, Merton en PB om je superkrachten te verbeteren. Het is een vogel. Het is
een vliegtuig. Het zijn de DC Superhonden!
Vanaf 7 jaar.

Bibliografische berichten
Deze a.i.-week 34, 2022 bevat geen bibliografische
berichten.

