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Boekhandel Plukker
is vol met boeken
en cadeaus
In de winter, lekker lezen. Binnen bij de haard, gezellig in een
fijne stoel met een goed boek. Koken met de lekkerste
kookboeken en het huis gezellig maken met tijdschriften en
spellen. Daarvoor komt u naar boekhandel Plukker in Schagen.
Wij hebben alles in huis om te zorgen dat u het juiste boek kunt
lezen, spelletjes kunt doen, tekenen of schilderen, of een
cadeau kunt uitzoeken. Daarbij maken we het u tijdens het
winkelen naar de zin en is onze uitgebreide boekhandel een
uitje op zich. Leestafel, versgemalen kopje koffie erbij, mandje
in de hand en u kiest op uw gemak uw cadeaus uit. Met
persoonlijk advies van onze boekverkopers. Boekhandel
Plukker heeft het mooiste, beste, ontroerendste, spannendste,
interessantste, smakelijkste en meest uitgebreide
boekenassortiment van de hele Noordkop.

Cadeau top 5

Annet Schaap

Samuel Bjork

?????

Jan Brokken

Jaap Robben

Lampje

De jongen in de sneeuw

Smokey goodness winter
bbq

De rechtvaardigen

Zomervacht

Paperback

Hardcover

Hardcover

16,99

Paperback

20,99
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Hardcover 24,

Tip

Gratis

Bij aankoop van het boek
Mari plukt de dag ontvangt u
gratis Mari’s Jaartuinkalender*

2

Mari Maris
Mari plukt de dag
Alles wat we eten heeft een verhaal, daarom is dit meer dan een kookboek.
Geplukt uit de tuin, die van de buren of het bos. Zo eet je vanzelf met de
seizoenen mee. Niet omdat het hip is, maar omdat verse spullen zonder
reisverleden simpelweg het lekkerst zijn.
Gebonden

45,00

* Deze actie is alleen geldig in de boekhandel (niet online) en is geldig zolang de voorraad strekt.
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voor
kinderen

Janneke Schotveld
Kikkerbillen van de koning en andere
sprookjes
De kikkerbilletjes van de koning is een
bundel geestige en ontroerende sprookjes
die nét een beetje afwijken van het
traditionele sprookjesrecept. Met bij elk
verhaal schitterende tekeningen van een
andere topillustrator, onder wie Thé
Tjong-Khing, Milja Praagman en Annet
Schaap.
Hardcover

14,99

22,99

21,99

Pukkertips

Persoonlijk advies van uw eigen boekverkoper

Lisan

Margot

Lisan is vol van:
Ik zal verdwijnen in het donker
Michelle McNamara

Margot is vol van:
Hoe dan?!
Maroeska Metz

“In eerste instantie was ik, alhoewel geïntrigeerd, huiverig om in dit boek
te beginnen. Niet vanwege het ijzingwekkende onderwerp; de zoektocht
van een vrouw naar de tot dan toe nog steeds niet opgepakte seriemoordenaar, maar ik was bang dat ik alle feiten en personen niet uit
elkaar zou kunnen houden. Maar dit was nergens voor nodig. Michelle
McNamara heeft een fijne schrijfstijl en heeft een ontzettend leesbaar
geheel neergezet dat nergens een droge opsomming van feiten wordt.”

“Kunstenaar Maroeska Metz is bekend van haar interieurontwerpen,
meubels, kroonluchters en juwelen. Ook in de keuken is zij een brok
toewijding en hartstocht. Tien jaar lang werkte ze aan een basiskookboek met 120 recepten en video’s. Onder elk gerecht staat een
QR-code die met een mobiele telefoon kan worden gescand,
waarna Maroeska laat zien hoe je de sterren van de hemel kookt. Zo
leuk en handig om op deze manier nieuwe recepten te koken!”

Paperback

22,50

Carina

Janine is vol van:
De Vogels
Tarjei Vesaas

“Zestig seconden. Zeven verdiepingen. Drie regels. Een wapen. Will
staat 67 seconden in de lift naar beneden, met in zijn broekband een
pistool. Zijn broer Shawn is vermoord, en Will weet wat er van hem
verwacht wordt. Niet snitchen. Niet huilen. Wraak. Een beklemmend
en indringend verhaal. Het boek is in vrije versvorm geschreven. Met
geen woord teveel weet de schrijver de sfeer en de situatie
ontzettend goed weer te geven. Perfect om niet-lezers aan het lezen
te krijgen.”

“Wat fijn dat dit meesterwerk uit 1957(!) opnieuw vertaald is.
De Vogels is de ultieme broer-zus roman over Mattis, een zwakbegaafde man die samen met zijn zus Hege in de Noorse bossen
woont. Als Hege verliefd wordt, kan Mattis hier moeilijk mee
omgaan. De Innerlijke strijd van zowel Mattis als Hege en het feit dat
er weinig uitgesproken wordt, maakt het verhaal intrigerend en
indrukwekkend. Naast de omschrijvingen van de natuur - de vogels,
het meer, de bossen - geeft het simpele taalgebruik het boek zoveel
kracht. Een sober, invoelend, prachtig boek! ”

16,99

Monique

Paperback

19,99

Margreet

Monique is vol van:
Tijden van vuur
Kate Moss

Margreet is vol van:
Blindganger
Michael Ondaantje

“Carcassonne, Frankrijk, 1562: Het land wordt verscheurd door een
Godsdienstoorlog. In de chaos probeert de negentienjarige Minou
de boekhandel van haar vader draaiende te houden. Dit lukt tot ze
een anonieme brief ontvangt en de jonge Hugenoot Piet ontmoet.
Dat is het begin van een spannend avontuur vol mysteries en
geheimen, liefde en verraad, oorlog en avontuur, samenzweringen en
verbroken beloftes.
Het is Kate Mosse weer gelukt om geschiedenis, spanning en
mysterie samen te smeden tot een fantastische roman.”

“Zodra je begint in dit boek leef je in een ander universum. Je leeft
in de herinneringen van Nathaniel die opgroeit in het na oorlogse
Londen. Een tijd van chaos waarin hij en zijn zusje ook nog eens
worden achtergelaten bij een mysterieus figuur die hen dient op te
voeden. Ondaatje weet op sublieme manier terug te gaan naar
gedachten en gevoelens van de veertienjarige Nathaniel in dit
vreemde tijdperk en weet zo stapje voor stapje gebeurtenissen uit
zijn verleden te duiden tot ze een coherent en opmerkelijk verhaal
vormen.”

Hardcover

34,95

Janine

Carina is vol van:
67 seconden
Jason Reynolds

Paperback

Hardcover

22,99

Paperback

19,99
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Ook Boekhandel Plukker:

Boekhandel Plukker is

} Heerlijk versgemalen koffie en thee in
CultuurCafe Plukker
} Kwalitatieve DVD’s, series en films
Tijdens
} Muziek CD collectie, klassiek en
de feestdagen
pop, vinyl
GRATIS
} Hobby artikelen van o.a. Talens
bezorging**
} Uitgebreid assortiment spellen
} Lezingen, workshops culturele
activiteiten in CultuurCafe Plukker
} Tourist info point
} Studieboeken via webshop
} 24/7 bestellen met webshop gratis
bezorging boeken

meer dan

boeken

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

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:
Zie www.boekhandelplukker.nl

Onze tips
Jimmy Nelson
Homage to Humanity
Jimmy Nelson fotografeerde
op esthetische wijze de
essentie van dertig
verdwijnende stammen van
Azië, Afrika, Mexico, tot
Australië en India.
Gebonden
Ook als ebook

Prachtige Britse puzzels
Al sinds 1903 bestaat het Britse Gibson familie bedrijf dat deze
bijzondere kwaliteitspuzzels maakt .
Beschikbaar met verschillende afbeeldingen en aantal stukjes.
Prijs vanaf

14,95

Aangenaam klassiek
Aangenaam Klassiek stelt de luisteraar in staat kennis te maken
met de nieuwste klassieke cd releases van dit najaar. En je kunt
opnieuw kennismaken met een aantal parels uit de cd-catalogi
van de platenmaatschappijen op deze dubbel-cd.
Er is ook een Aangenaam klassiek cd voor kinderen.
Boekhandel Plukker heeft een klassiek en pop CD assortiment
op voorraad en een collectie vinyl. Zelfs een collectie originele
platenspelers.
Uw keuze niet op voorraad? De gewenste CD, DVD, vinyl kan
door ons voor uw worden besteld.
CD

webshop: www.boekhandelplukker.nl

9,99
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