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méér dan 5 miljoen boeken 

www.libris.nl

Peter Buwalda  
Otmars zonen   

Paperback 27,50

Lucinda Riley 
Zeven zussen Parel   

Paperback 20,99

Hjort Rosenfeldt  
Het oordeel  

Paperback 20,99

Janneke Philippi 
100 recepten voor 
eenvoudige 
salades & dressings 

Hardback 24,99

Takis Würger
Stella  
De jonge Zwitser Friedrich vertrekt 
in 1942 naar Berlijn. Daar wordt hij 
verliefd op de mooie, mysterieuze 
Kristin. Maar al gauw blijkt dat ze 
niet is wie ze zegt dat ze is... Haar 
echte naam is Stella Goldschlag. 
Als haar Joodse identiteit ontdekt 
wordt, stellen de nazi’s haar voor 

een onmogelijke keuze: of ze verraadt andere Joden, of ze 
verliest haar familie. Hoe ver gaat Stella om haar dierbare 
leven in stand te houden? En kiest Friedrich voor zijn 
geliefde of voor zijn geweten? 

Paperback 19,99

Met kortingsbon 15,99

John Flanagan
De Grijze Jager 14 - Het duel bij Araluen 
Het duel bij Araluen is het 14e deel in de spannende serie 
De Grijze Jager. De strijd tegen de Clan van de Rode Vos 
gaat verder. Er zijn al meer dan 1,5 miljoen exemplaren in 
deze serie verkocht. Het boek wordt gelanceerd op de Grijze 
Jager Dag 2019, in het bijzijn van auteur John Flanagan.

Paperback 16,99

Gebonden 19,99
Verschijnt 11 juni

Plukker Top 5

 Boeken-
tip 

Ilja Leonard Pfeijffer    
Grand hotel Europa   

Hardcover 26,99

zomerlezen
stoer

Heeft u ook zo een zin om in het zonnetje te lezen? Wij, de 
boekverkopers van boekhandel Plukker, hebben een mooie selectie 
van lekkere leesboeken en stevige thrillers gemaakt voor deze 
zomer.

Aangezien in ons team twee van de stoerste thrillerverkoopsters 
van Nederland vertegenwoordigd zijn, geven wij in onze boekhandel 
in Schagen ruime aandacht aan spanning.

In “De Spannende Boeken Weken” zijn er verschillende activiteiten; 
De Thriller leesclub; Karin Slaughter quiz; spannende fi lmavond en 
meer.

Zie www.boekhandelplukker.nl voor informatie of schrijf je in voor 
de nieuwsbrief.

Deze maand nemen we afscheid van bedrijfsleidster Janine 
Waiboer. Ze gaat werken bij een uitgeverij. Janine,  ontzettend 
bedankt voor alles wat je voor ons in 27 jaar gedaan hebt en veel 
succes met je nieuwe functie!

Tegen inlevering van deze bon bij de Libris-boekhandel (dus niet via de webshop) 
krijgt u € 4,00 korting op Stella van Takis Würger. U betaalt dan geen 19,99, maar 
slechts 15,99. Geldig van 1 juni t/m 31 augustus 2019 bij uw Libris-boekhandel. 
ISBN: 9789056726232. Actienummer: 904-10685

4,00
KORTING

Kortingsbon



Plukkertips

Lisan is vol van: 
De Onversneden Waarheid 
Tess Sharpe 
“Na de eerste twee hoofdstukken was ik meteen gegrepen door 
Harley en kon ik niet meer stoppen met lezen. Deze thriller laat zich 
nog het best omschrijven als een mix tussen Sons of Anarchy en 
Ozarks maar dan met een stoere heldin met hart en geweten die aan 
het hoofd komt te staan van een groot drugs imperium. Dit gaat 
natuurlijk niet zonder slag of stoot, want er zijn genoeg mannen die 
Harley liever zien verdwijnen. Maar Harley is een McKenna en met de 
McKenna’s spot je niet.”

Margreet is vol van: 
Serotonine
Michel Houellebecq
“Serotonine is geen “lekker lezen in het zonnetje” boek.  De 
depressieve en wanhopige verteller uit Serotonine - -een stof uit een 
antidepressivum- gaat op zoek naar troost en zoekt de mensen op 
die hij in zijn leven heeft liefgehad. Op de achtergrond van dit verhaal 
snijdt Houllebecq de problemen van de moderne samenleving aan. 
De individualiteit waardoor ieder mens tot eenzaamheid gedoemd is. 
Niets waardevols bestaat meer in de ogen van de Franse schrijver. 
Maar dan is er ondanks alles toch…de liefde.”

Annemarie is vol van: 
De experimenten
Marion Pauw 
“Op oudere leeftijd wordt Charlie geconfronteerd met haar zieke 
stiefmoeder Alma, die niemand heeft om voor haar te zorgen. Charlie 
wordt weer teruggezogen naar haar jeugd, toen zij met harde hand 
werd opgevoed door Alma. Maar Alma draagt een groot geheim met 
zich mee en vertelt Charlie over wat zij heeft meegemaakt in 
Auschwitz. Kan Charlie over haar eigen schaduw heen stappen en 
haar stiefmoeder vergeven? Een beklemmende roman, waarin 
slachtofferschap en daderschap door elkaar heen lopen.”

Natasja is vol van: 
Een ladder naar de hemel 
John Boyne
“In dit fantastische boek van John Boyne volgen we het opkomende 
schrijverstalent Maurice. Hij heeft er alles voor over om de top te 
bereiken. Niet is hem te veel. Over literaire diefstal, manipulatie en 
leugens. Op zo’n manier geschreven dat je helemaal meeleeft met 
de personages in het boek!”

Monique is vol van: 
De patiënten van dokter Garcia
Almudena Grandes
“In deze historische spionageroman beschrijft Grandes op 
geweldige wijze de geschiedenis van Spanje. Het verhaal voert de 
lezer mee door de Spaanse Burgeroorlog, de Tweede Wereldoor-
log en het dictatoriale tijdperk van Franco. Het is geen gemakkelijk 
boek om te lezen, de donkere, trieste geschiedenis van Spanje 
leent zich niet voor vrolijkheid, maar mooi en indrukwekkend is het 
zeker. ‘De patiënten van dokter Garcia’ wordt niet voor niets gezien 
als een monument in de Spaanse literatuur.”

Margreet

Marloes

Natasja

Monique

Paperback 19,99

Hardback 22,50

Hardback 22,99

Paperback 21,99

Paperback 21,99

Paperback 29,99

AnnemarieLisan

Marloes is vol van: 
Iers dagboek
Benoite Groult
“Benoîte Groult toont zich in Iers dagboek - dat zesentwintig zomers 
beslaat - een levenskunstenaar. Ze schrijft over haar avonturen met 
het vissen, het land waar ze haar hart aan verpachtte, het huis, het 
eten, de lokale bewoners, haar complexe maar ingedutte huwelijk 
met schrijver Paul Guimard en haar gevoelens voor Kurt, met wie ze 
een liefdesrelatie heeft die model stond voor: ‘Zout op mijn huid’. Een 
tip voor eenieder die net als deze inspirerende vrouw het leven wenst 
te vieren!”
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Persoonlijk advies van uw eigen boekverkoper



Lekker lezen

Spanning

Jeugd

Kies voor webshop:
www.boekhandelplukker.nl:
} Duizenden titels direct op voorraad
} Bevlogen personeel
} Persoonlijk advies en service

} Meer dan 5 miljoen boeken, ebooks en 
luisterboeken

} 24 uur per dag, 7 dagen in de week open
} Op werkdagen voor 23.00 uur besteld,

De volgende dag bezorgd
} Afhalen en betalen in de boekhandel
} Een retourtermijn van 30 dagen
} Ruilen en retourneren bij meer dan 

180 boekhandels
} Altijd actuele acties en toplijsten

vol van
        boeken

Paperback 

14,99
Paperback 

15,95
Paperback 

12,99

Paperback 

19,99
Paperback 

19,99
Paperback 

19,99

Paperback 

19,95
Paperback 

15,50
Paperback 

15,99

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 21 juni 2019 of zolang 
de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.
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