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BOEKENWEEK BIJ
PLUKKER: DE MOEDER,
DE BOEKHANDELAAR

Vier generaties vrouwen

De Boekenweek heeft als thema “De moeder,de vrouw” maar wij van
boekhandel Plukker maken daar “De moeder,de boekhandelaar” van.
Wist u dat boekhandel Plukker al vier generaties wordt gerund door
vrouwen? De boekhandel is begonnen door overgrootmoeder,
voortgezet door oma met dochters en schoondochters, en nu dus door
ons. De vierde generatie Plukker met een team van alleen maar
vrouwen. Omdat dit gewoon de allerbeste boekverkopers zijn!
Op de foto boekhandelaar Nel Plukker, veertig jaar geleden. Op de
voorkant van deze krant oma Plukker met haar schoondochters.
Boekhandel Plukker viert de Boekenweek met de traditionele,
feestelijk aangeklede BoekenweekBorrel, op zaterdag 23 maart vanaf
14.00 uur. 18 maart geeft schrijver van het essay Murat isik een lezing.
Komt u de Boekenweek met ons vieren?
Tijdens de Boekenweek vinden er verschillende activiteiten plaats.
Zie: www.boekhandelplukker.nl
Met het Boekenweekgeschenk kunt u op zondag 31 maart gratis
reizen met de trein.
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Boekentip

Lezing
Vogelatlas van Nederland
De Vogelatlas van Nederland, samengesteld door Sovon
Vogelonderzoek Nederland, toont de veranderingen en
laatste stand van zaken m.b.t. de vogelpopulaties in ons
land..Dit boek is een prestigieus standaardwerk
gebaseerd op 40 jaar vogelonderzoek.

Lezing maandag 18 maart 20.00 uur
Murat Isik
Auteur van het Boekenweekessay
“Mijn moeders strijd”

www.libris.nl

Hardback
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Hardback

20,00

Boekentips

Persoonlijk advies van uw eigen boekverkoper

Carina

Lisan

Carina is vol van:
Het circus
Jonas Karlsson

Lisan is vol van:
Circe
Madeline Miller

“De hoofdpersoon wordt door zijn vriend Magnus meegenomen naar
het circus. Nadat hij heeft meegedaan aan een goochel act, verdwijnt
Magnus echter. Er is geen spoor meer van hem te bekennen, totdat
de hoofdpersoon mysterieuze telefoontjes krijgt. Zou het Magnus
zijn? We leren onze hoofdpersoon via aangrijpende verhalen over zijn
jeugd en zijn speurtocht naar zijn vriend steeds beter kennen. Totdat
niets blijkt te zijn wat het lijkt. Een intrigerend en uniek boek, dat nog
dagen in je hoofd blijft zitten.”

“Ik ben al zo lang ik me kan heugen gek op de Griekse mythes en
Circe van Miller is dan ook al snel een van mijn favoriete boeken
geworden. Miller geeft haar eigen draai aan de mythe en slaagt erin
om de wat obscure Circe en haar bekendere lotgenoten menselijk te
maken. Ze zet Circe zo liefdevol neer, je gaat van haar houden en
leeft met haar mee.”

Paperback

19,99

Annemarie

23,99

Monique

Annemarie is vol van:
De onsterfelijken
Chloe Benjamins

Monique is vol van:
Zoeklicht op het gazon
Auke Hulst

“Vier jonge broertjes en zusjes bezoeken een waarzegster en horen
één voor één hun sterfdatum. Deze gebeurtenis bepaalt hun hele
verdere leven. Wordt deze datum een self fulfilling prophecy? Ga je
anders leven als je weet dat je vroeg sterft? Of kan je zo’n verpletterende boodschap negeren? Vier verhalen volgen om de beurt het
leven van een van de kinderen. Vier verhalen over angst, familiebanden, sterfelijkheid, controle, losbandigheid, liefde; kortom het leven.
Maar dan met een intrigerende voorkennis.”

“Auke Hulst heeft met Zoeklicht op het gazon (de codenaam voor
Richard Nixon) een fantastisch boek geschreven over Amerika’s
meest verguisde president. Op cynische wijze beschrijft Hulst Nixons
strijd tegen de populaire, charismatische Kennedy. Maar het is vooral
een gevecht tegen zichzelf en de geesten uit zijn jeugd. Je gaat
Nixon bijna sympathiek vinden.”

Hardback

Hardback

19,99

Janine

20,00

Margreet

Janine is vol van:
Tinker Creek
Annie Dillard

Margreet is vol van:
Goede mannen
Arnon Grunberg

“Annie Dillard woont in 1971 een jaar in de staat Virginia in een vallei
waardoor de rivier Tinker Creek stroomt. Ze neemt je gedurende de
seizoenen mee langs Tinker Creek en laat zien aan welke veranderingen de natuur onderhevig is.
Dit boek staat vol met de meest prachtige natuurbeschrijvingen. Een
heerlijk rustgevend boek in deze hectische tijden. Annie Dillard won
in 1974 de Pulitzer prijs met Pelgrim langs Tinker Creek. Een must
read voor elke natuurliefhebber.”

“Alhoewel we het in deze Boekenkrant. m.b.t. het thema van de
Boekenweek, voornamelijk over sterke vrouwen hebben, mag wat
mij betreft “De goede mannen” van Arnon Grunberg niet ontbreken. De eerste Grunberg waarbij mij de tranen over de wangen
rolden. Ontroerend hoe de Goede man, de Pool, zijn best doet, en
hoe onmachtig hij is het noodlot te bedwingen en zijn leven een
positieve draai te geven. Grunberg weet zoals altijd zijn vinger
meesterlijk op de zere plek te leggen.”
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24,99

Hardback
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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

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

De Napolitaanse romans
nu voor slechts € 11,00 per stuk
De geniale vriendin
De eerste van Ferrantes vier
Napolitaanse romans. Lila en
Elena groeien samen op in een
volkswijk in het Napels van de
jaren vijftig, een tijd waarin het
ondenkbaar is dat meisjes hun tijd
‘verspillen’ met leren.
De intelligente Lila moet dan ook
van school om te gaan werken.
Ze probeert aan haar milieu te
ontsnappen door jong te trouwen.
Haar beste vriendin Elena mag
wél verder leren, maar beseft
maar al te goed hoeveel slimmer
Lila is. En mooier.

11,00

Paperback
Ook als ebook

De nieuwe achternaam
Elena en Lila proberen ieder op
hun eigen manier het beste van
hun leven te maken, al zijn ze
ontheemd en hebben ze alleen
elkaar. Maar hun verbondenheid
heeft ook een donkere kant.
Loyaliteit en nabijheid worden
afgewisseld door jaloezie en
bedrog. Ze volgen elkaar, raken
elkaar kwijt, vinden elkaar terug op elke bladzijde wacht een
verrassing.

11,00

Paperback
Ook als ebook

NU

11,00
per stuk

Wie vlucht en wie blijft
Lila heeft inmiddels haar man,
haar huis en luxe leven verlaten en
werkt in een fabriek om rond te
kunnen komen. Elena heeft de
universiteit doorlopen en een
succesvolle roman geschreven.
Voor haar staan de deuren open
naar een andere wereld, ver weg
van de Napolitaanse wijk waar ze
opgroeide. Beide vrouwen
vechten tegen wat de wereld van
hen verwacht: berusting in
het moederschap, onwetendheid
en onderwerping.

00
Paperback 11,

Het verhaal van het verloren
kind
Lila en Elena zijn nu volwassen:
ze hebben de grillen van het leven
leren kennen. Ze hebben
gevochten om te ontsnappen aan
de Napolitaanse volksbuurt waar
ze opgroeiden. Tegen de achtergrond van het gevaarlijke Napels
en een wereld die voortdurend
verandert, beweegt het verhaal van
Elena’s en Lila’s levenslange
vriendschap zich naar de
adembenemende ontknoping.

11,00

Paperback
Ook als ebook

Ook als ebook
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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 maart 2019 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

