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cadeauverpakking*

Exclusief
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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.

webshop: www.boekhandelplukker.nl

GRATIS bezorging tijdens de feestdagen*

méér dan 5 miljoen boeken
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Plukker is vol
van cadeaus
In de winter leest het zo fijn. Binnen bij de haard of gezellig in
een fijne stoel met een goed boek. Lekker koken met de
mooiste kookboeken en het huis gezellig maken met
tijdschriften en spellen.
Voor de Feestmaanden hebben Boekhandel Plukker en Pagina
Plukker een bijzonder assortiment cadeauartikelen
geselecteerd. Wij zorgen ervoor dat u voor elk familielid, vriend
of vriendin iets geschikts bij ons kunt vinden.
Boekhandel Plukker heeft het mooiste, beste, ontroerendste,
spannendste, interessantste, smakelijkste en meest uitgebreide
boekenassortiment van de hele Noordkop. Onze boekverkopers
helpen u graag bij het vinden van het origineelste geschenk bij
de juiste persoon. Wij van boekhandel Plukker houden namelijk
net zo van mooie boeken en van bijzondere cadeaus als u.

Plukker Cadeau Tips

Kain Luiten

Jan van ‘t Zelfde

Koos van Zomeren

Japke – D. Bouma

Emiel Hakkenes

Slim zonder pakjes en
zakjes

Boeren blijven,
het Nederlandse platteland

Alle vogels

Ga lekker zelf in je
kracht staan, de ergste
cliche’s op kantoor

Polderkoorts,
hoe de Zuiderzee verdween

99
Hardback 24,

95
Paperback 29,

Hardback

49,95

99
Paperback 12,

Paperback

22,99

Boekentip

Francesc Miralles & Hector Garcia

Yvette van Boven

Ikagi
Ontdek de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar
het grootste aantal gezonde honderdjarigen ter wereld
woont.
Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een
reden van bestaan.
García en Miralles kregen inzicht in wat de Japanners eten,
hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe
het vinden van je ikigai betekenis geeft aan je leven en je
laat zien hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven.

Home Sweet Home
In Home Sweet Home keert Yvette van Boven terug
naar de keuken van Ierland: het land waar ze met
haar Nederlandse ouders opgroeide en waar haar
liefde voor eten ontstond ‘Ieren zijn royaal en gastvrij,
melancholisch, dromerig en fantasierijk. En iedereen
kan zingen. Dat probeer ik in dit boek terug te laten
komen: schuif bij me aan, schenk
uzelf een Guinness in en schraap uw keel, want na
het eten zullen we zingen tot de morgen komt.’

Gebonden

Gebonden

15,00

www.libris.nl

29,95

* Voor bestellingen onder de € 15,- vragen wij een bijdrage in de verzendkosten
van € 1,95

Persoonlijk advies van uw eigen boekverkoper

Leestips van onze boekverkopers
Lisan

Monique

Lisan is vol van:
Bedtijd Verhalen voor Rebelse Meisjes,
100 verhalen over bijzondere vrouwen
Elena Favilli
“Dit zijn bedtijd verhalen die elk meisje (en jongen) jong en oud zou
moeten lezen over rebelse en inspirerende vrouwen van vroeger en
nu. Elk van deze vrouwen heeft op haar eigen manier de wereld een
beetje veranderd. Een boek vol inspiratie, speciaal voor iedereen die
zijn of haar eigen pad kiest.”

Monique is vol van:
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (omnibus 1, 3 delen)
Douglas Adams

Hardback

19,95

“Ik ben al jaren fan van deze hilarische Sciencefiction-serie. Vorig jaar
las ik hem uiteindelijk ook in het Nederlands. Zo ontdekte ik dat,
voordat de wereld verwoest wordt vanwege de aanleg van een
intergalactische snelweg, het verhaal zich afspeelt in de Wieringermeerpolder. Een van de hoofdpersonen is zelfs afkomstig uit Schagen!
Dat maakt deze briljante serie alleen nog maar leuker. Wie van fantasy
en SF houdt, moet dit boek lezen. Daarna snap je waarom je altijd een
handdoek bij je moet hebben als je gaat reizen.”

Margot

22,99

Janine

Margot is vol van:
De Nieuwe jongen
Tracy Chevalier

Janine is vol van:
Wie het mooist valt
Sarah Nović

“Het verhaal speelt op een schoolplein in Washington. Osei Kokote is
voor de vierde keer op een andere school beland, want zijn vader is
diplomaat. Inmiddels weet hij dat die eerste dag bepalend is voor het
schooljaar. Hij kan het gelijk goed vinden met de populaire Dee. Helaas
speelt in dit boek jaloezie, racisme en verraad een grote rol. Niet alleen
onder de andere leerlingen, maar ook onder de leerkrachten. De
gevolgen hiervan worden aan het eind van het boek duidelijk.”

“‘Wie het mooist valt’ is zo’n boek dat heel lang in je hoofd blijft
zitten. Het is het aangrijpende verhaal van Ana, die als jong,
zorgeloos kind in de Joegoslavische Burgeroorlog terecht komt. De
dingen die ze daarin meemaakt zijn verschrikkelijk. Gedurende het
boek kom je er via flashbacks achter welke impact alles heeft op de
rest van haar leven. Ondanks het heftige verhaal wordt het nooit
melodramatisch en mede dankzij het hoopvolle einde is het boek
meer dan de moeite waard om te lezen. Een literair juweeltje. ”

Hardback

Hardback

21,99

Carina

19,99

Margreet

Carina is vol van:
De Beer en de Nachtegaal
Katherine Arden

Margreet is vol van:
De serie: Clothbound Classics
verschillende auteurs

“Rusland in de Middeleeuwen, barre winters. Vasja en haar familie
verzamelen zich rondom de kachel, om te luisteren naar de magische
verhalen van de min Doenja over de Winterkoning. Alleen Vasja weet
dat er in deze sprookjes meer waarheid schuilt dan men denkt.
Fantasie en realisme vervlechten, religie en folklore gaan de strijd
met elkaar aan en Vasja ontpopt zicht tot een (feministische) vrouw
die haar tijd ver vooruit is. Laat je onderdompelen in deze meeslepende en sfeervolle vertelling!”

“Als je jezelf nu eens lekker wilt verwennen, dan ga je zo’n prachtig
uitgegeven klassieker van uitgeverij Penguin (her) lezen. Bij alleen al
het zien van deze boeken krijg je zin om te lezen. En dan hebben we
het nog niet eens over de inhoud. Want over de kwaliteit van een
Tess of the D’Urbervilles of een Alice’s Adventures in Wonderland of
een Robinson Crusoe of Gulliver’s Travels of Frankenstein valt
natuurlijk eigenlijk helemaal niet te twisten. Deze mooie serie is alleen
in het Engels leverbaar.”

Paperback

Hardback

19,99
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Ook Boekhandel Plukker:

Boekhandel Plukker is

meer dan
boeken

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

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
CultuurCafe Plukker
} Nieuwsbrieven, Readr klantenkaart,
} Tourist info point
} 24/7 bestellen met webshop .
}
}
}
}
}
}

Op de hoogte blijven van onze culturele activiteiten en
aanbiedingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Zie: www.boekhandelplukker.nl

Nu bij Plukker
De Scandinavische manier
van leven: LAGOM

ONTDEK HE T
SCANDINAVISCHE
GELUK!

Niet te weinig, niet te veel,
gewoon goed
Lagom is een Scandinavische
manier van leven die harmonie
bevordert. Het draait om
eerlijkheid, gematigdheid en
tevreden zijn met wat je hebt.
Laat deze prachtige boeken je
helpen om kleine, eenvoudige
veranderingen aan te brengen in
je dagelijkse bestaan, zodat je
gelukkiger en evenwichtiger in
het leven staat.

DVD tip: MONSTER
MONSTER is de jongste worp
‘Nordic Noir’. De Noorse reeks
start met de verdwijning van
een meisje uit een geïsoleerde
religieuze gemeenschap. Een
ongewone onderzoeker voegt
zich bij politie-inspecteur
Hedda Gilbert, die recentelijk
teruggekeerd is naar haar
geboortedorp in de ijzige,
desolate vlaktes waar Noorwegen een grens deelt met
Rusland. De samenwerking
verloopt allesbehalve vlot, zeker
niet wanneer de verdwijning
gelinkt kan worden aan een
reeks onopgeloste moordzaken. Gilbert wordt daarenboven geplaagd door demonen
uit haar verleden..
Plukkerprijs

27,95

webshop: www.boekhandelplukker.nl

Bulletjournals
Organiseer je leven goed en
maak hierbij gebruik van een
bullet journal. Overzichtelijk,
eenvoudig en in de stijl zoals jij
dat wilt.
Een Bullet Journal is het
perfecte systeem om jouw
afspraken, taken, plannen,
to-do lijstjes etc. op één plek te
verzamelen.
Het leuke van een Bullet
Journal is, dat je deze naar
eigen wens kunt aanpassen en
invullen.Je kunt er lekker
creatief aan de slag gaan met
washi-tape, stiften, stickers
etc.

AANGENAAM
KLASSIEK
Aangenaam Klassiek stelt u in
staat kennis te maken met de
nieuwste klassieke CD
releases van dit najaar voor
maar

9,99

Er is ook een Klassieke zaken
CD gemaakt speciaal voor
kinderen.
Veel lees- en luisterplezier!
Het nieuwe Klassiek muziek
magazine is gratis af te halen
bij boekhandel Plukker.
Boekhandel Plukker heeft een
klassiek en pop CD assortiment op voorraad en kan de
gewenste CD of Vinyl voor u
bestellen.

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 31 december 2017 of zolang
de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.
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