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Zomer bij Libris
• Geschenkboek De vrouw in
de blauwe mantel van Deon Meyer,
bij besteding van € 12,50 aan
Nederlandstalige boeken
• Bestsellers van Adriaan van Dis,
Annejet van der Zijl en Paula
Hawkins
• Interview met Lisa Gardner

webshop: www.boekhandelplukker.nl

Exclusief
bij Libris

5,95
OP=OP

Deze exclusieve uitgave ligt voor u
klaar in de winkel. U kunt hem ook
bestellen via onze website, maar u
kunt hem niet thuis laten bezorgen.

GRATIS bezorging vanaf e 15,00

méér dan 5 miljoen boeken

2

lekker
lezen

De boekverkopers van boekhandel Plukker hebben weer een
mooie selectie gemaakt van heerlijke boeken om te lezen
tijdens de zomermaanden. Voor in de tuin, op het balkon, in
de tent of gewoon in je favoriete stoel. Geen boekverkoper is
hetzelfde, geen lezer is hetzelfde, dus smaken verschillen.
Zo ook onze boekentips. Graag adviseren wij u persoonlijk
over het boek dat bij u past. Dat kan in de boekhandel, maar
ook via e-mail, Twitter, Facebook of telefoon. Net nieuw is
onze Readr-klantenkaart.
We doen ons best u zo persoonlijk en eerlijk mogelijk te
adviseren. Dat is onze specialiteit, dat is onze kracht.
U bent van harte welkom voor advies en we komen graag,
met u, tot precies dat juiste boek voor u.

Plukker top 5

Nicci French
Zondagochtend breekt aan

19,99

Paperback
Gebonden 24,99
Ook als ebook en dwarsligger®

Andy Griffiths en
Terry Denton
De waanzinnige boomhut Het doeboek
Paperback

12,50

Wereldwijd meer
dan 80 miljoen
exemplaren van
de Millenniumreeks verkocht

Mies Bouwman

Nino Haratischwili

Jaap Toorenaar

Gewoon Mies

Het achtste leven
(voor Brilka)

Mijn vader zei altijd

Paperback

15,99

4,95

Gebonden

34,99

10,00

Paperback
Ook als ebook

9,95
Altijd uw favoriete
boekhandel bij de hand

De man die zijn
schaduw zocht –
Millennium 5
verschijnt op
7 september 2017.

9,95

9,95

Readr is dé klantenkaart van de boekhandels. Een nuttig
hulpmiddel waarmee uw favoriete boekhandel u
persoonlijk en direct leestips, recensies, evenementen
en suggesties kan sturen. U kunt in de Readr-app
uw eigen verlanglijstjes en digitale boekenkast kwijt.
En direct boeken kopen. Bij uw eigen boekhandel.
Bovendien kunt u in de Readr app boekenbonnen
toevoegen. Zo hebt u ze altijd bij u en houdt u zicht op
het tegoed. En… als u uw klantenkaart koppelt aan
uw Libris-webshopaccount profiteert u áltijd van gratis
verzending van uw bestelling in Nederland en België.
Meer informatie op www.boekhandelplukker.nl/readr

www.libris.nl

Plukker tips

Persoonlijk advies van uw eigen boekverkoper

Lisan

Janine

Lisan is vol van:
De onberispelijke man
Jane Gardam

Janine is vol van:
Schorshuiden
Annie Proulx

“Alles aan Edward Feathers is vlekkeloos - zijn garderobe, zijn
manieren, zijn naam en faam als topadvocaat met een glansrijke
carrière in Hongkong. Maar zijn onberispelijkheid is bedrieglijk en
misleidt vaak ook hemzelf.
In haar beeldende schrijfstijl neemt Gardam ons samen met Old Filth
mee van Katakinakulu naar Hong Kong naar Engeland en weer terug.
Het is een teder portret, vol humor en sarcasme. Het is schrijnend
maar zo mooi.”

“Dit historische epos vertelt over 2 arme, Franse jongens die in de 17e
eeuw naar Nieuw Frankrijk vertrekken om hun geluk te beproeven als
houtkapper. René en Charles staan aan de basis van een stamboom die
afwisselend en boeiend wordt beschreven. Aan de hand van de levens
van deze 2 families schetst Proulx het onthutsende beeld van de
roofbouw die gedurende 3 eeuwen is gepleegd op de bossen in
Canada en Noord Amerika. Een prachtig, pakkend boek dat tot
nadenken stemt. Niet makkelijk maar absoluut de moeite waard!”

Gebonden

19,99

Monique

Margot is vol van:
Ragdoll
Daniel Cole

“Een verhaal over de zee. Over geheimzinnige zeewezens en woeste
piraten. Over het Zwarte Huis van de Admiraal, waarvan ze zeggen
dat er een monster woont. Over een grijze vuurtoren op een eiland
dat net vastzit aan het vaste land. Over Lampje, de dochter van de
vuurtorenwachter, die iedere avond de trap beklimt om het licht aan
te steken. Over een stormachtige avond, waarop de lucifers op zijn
en alles misgaat. Maar vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je
ooit had gedacht!”

“Voor liefhebbers van Samuel Bjørk is er nu het ijzingwekkende Ragdoll.
Laat je meenemen in dit razend spannende verhaal. Maar pas op voor
de wolf in schaapskleren…
Een lichaam van zes verschillende aan elkaar genaaide lichaamsdelen
wordt in het appartement tegenover dat van rechercheur Wolf gevonden. Wie heeft deze gruwelijke lappenpop gecreëerd?
Keep calm en lees Ragdoll, dan heeft u Netflix even niet meer nodig!”

16,99

Carina

19,99

Paperback
Ook als eBook 9,99

Margreet

Carina is vol van:
Weg naar huis
Yaa Gyasi

Margreet is vol van:
Een klein leven
Hanya Yanagihara

“De halfzussen Effia en Esi groeien apart op in het 18e-eeuwse Ghana.
Effia wordt uitgehuwelijkt aan een Engelse soldaat en heeft een goed
leven. Esi wordt gevangen genomen, verkocht als slaaf en naar de V.S.
verscheept. Ieder hoofdstuk vertelt over één van hun nakomelingen, zo
komen we steeds dichter bij het heden. De hoofdstukken lezen
gemakkelijk, als een verzameling korte verhalen. Toch weet Gyasi één
grote familiegeschiedenis te smeden, vol liefde maar ook vol tragiek over
de Ghanese bevolking in Amerika èn in eigen land.”

“Dit boek heb ik vorig jaar in mijn vakantie gelezen. Het grijpt je
naar de keel, is ontroerend, en verontrustend tegelijk. Maar wat
weet het je deelgenoot te maken van het leven van de vier totaal
verschillende studiegenoten in New York. Het verleden van een van
hen lijkt ondoorgrondelijk en onontkoombaar. Ik zeg niet dat het
een vrolijk boek is, maar ik beloof je dat het een meeslepend boek
is dat je zeker zal emotioneren.”

Paperback

24,99

Margot

Monique is vol van:
Lampje
Annet Schaap

Hardcover

Hardcover

21,99

Paperback

17,50
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Ook Boekhandel Plukker:

Boekhandel Plukker is

} Persoonlijk advies van onze boekverkopers
} Kwalitatieve dvd’s, series en films
} Muziek-cd-collectie, klassiek en pop, vinyl
} Hobby-artikelen, wol en haakkatoen
} Spellen van o.a. Haba, Djeco
} Lezingen, workshops, culturele activiteiten in
CultuurCafé Plukker
} Readr klantenkaart
} Tourist info point
} 24/7 bestellen met webshop gratis bezorging
boeken vanaf 15 euro.

vol van

boeken

Gedempte Gracht 71-75 | 1741 GB Schagen
tel 0224-212941 | www.boekhandelplukker.nl

Op de hoogte blijven van onze culturele activiteiten en
aanbiedingen en punten sparen?
Zie voor onze klantenkaart www.Readr.nl

Plukker tips
6 Bestsellers voor slechts 12,50 per stuk

*
50
12,
per stuk

* Deze actie is geldig tijdens de Spannende
Boeken Weken, van 9 t/m 25 juni 2017

Nu 3 titels voor de prijs van 2*

*
00
10,
per stuk

webshop: www.boekhandelplukker.nl

* Deze actie is geldig t/m 30 juni 2017 en geldt alleen op
bovenstaande titels uit de Serie Q

Libris { vol van boeken }

Het merendeel van de in deze krant genoemde boeken is recent verschenen. Het is mogelijk dat een enkel boek pas binnenkort verkrijgbaar is. Prijscorrecties voorbehouden. Hoewel de Libris-krant met de grootst mogelijke
nauwkeurigheid wordt samengesteld, kunnen er fouten in voorkomen. Uw Libris-boekhandel heeft de juiste gegevens van alle titels die in deze krant vermeld staan. Aanbiedingen zijn geldig t/m 25 juni 2017 of zolang de
voorraad strekt, tenzij anders vermeld.
Uitgave Libris Blz. B.V. Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken, tel: (033-2532300) ©Libris Blz. B.V. Hoevelaken

