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Lucinda Riley  
De zeven zussen - Zon  

Paperback 24,99
Ook als ebook en luisterboek

Jochem Myjer & 
Rick de Haas 
De Gorgels en de Grote 
Operatie  

Gebonden 16,50

Isabel Allende    
Bloemblad van zee  

Paperback 22,99
Ook als ebook en luisterboek

Historische atlas 
van Nederland  

Paperback 34,95

Selma van de Perre 
Mijn naam is Selma    

Paperback 19,99
Ook als ebook 

Plukker Top 5

WIJ VIEREN DE 

BOEKENWEEK BIJ 
BOEKHANDEL PLUKKER!
De Boekenweek (7 maart-15 maart) – met als het thema 
“Rebellen en dwarsdenkers”- vinden wij als boekverkopers van 
Plukker de fi jnste week van het jaar. We mogen u een boeiend 
geschenk van de hand van Annejet van der Zijl cadeau geven, 
en wij presenteren een uitgebreid, nieuw assortiment boeken.
Boekhandel Plukker begint de Boekenweek met de traditionele, 
feestelijk aangeklede BoekenweekBorrel, op zaterdag  7 maart 
vanaf 14.00 uur, dwarsdenker en columnist Arthur van 
Amerongen is onze gast. Op zaterdag 14 maart 15.00 uur 
organiseert boekhandel Plukker, dwars als we zijn, een lezing 
met als titel “Gezellig!” door Petra Vethman.  
U bent van harte uitgenodigd om de Boekenweek met ons te 
vieren. Lang leve het boek!

Met het Boekenweekgeschenk kunt u op zondag 15 maart 
gratis reizen met de trein. 
Alle informatie: www.boekhandelplukker.nl

Tegen inlevering van deze bon bij de Libris-boekhandel (dus niet via de 
webshop) krijgt u 5,00 euro korting op De mooiste tijd van ons leven van 
Claire Lombardo. U betaalt dan geen 24,99 maar 19,99.
Geldig van 1 maart t/m 31 mei 2020 bij uw Libris-boekhandel. 
ISBN: 9789056726423. Actienummer: 904-10878

5,00Kortingsbon
KORTING

Claire Lombardo 
De mooiste tijd van ons leven  
Marilyn en David hebben vier totaal verschillende, volwassen 
dochters en dito levens. Een geheim tussen twee zussen gooit 
het leven van alle gezinsleden volledig om. In een wervelend 
verhaal beleven we de glorieuze momenten en dieptepunten 
mee: in de liefde, het ouderschap, de zussenbanden en het op 
eigen benen leren staan. Met of zonder partner, maar altijd 
met familie.

‘Soms krijg je een boek in handen dat zó mooi is, dat je zó 
laat genieten dat je niet wilt dat het ophoudt.’ - Lisa Snijders, 
Boekhandel Stevens

‘Het lief en leed dat familie heet... Wat een geweldige 
roman over ouderschap, opvoeding én in het duister 
tasten... 
Heel herkenbaar!’ - Gerda Aukes, Boekhandel den Boer

Paperback 24,99   Met kortingsbon 19,99

Nu 
met korting  

19,99



Plukker boekentips
Monique is vol van: 
Zoo lang ik hoop te leven
Claudia Carli

“Geschiedenis is op zijn krachtigst als je het bijna aan kunt raken. 
Als het gaat over heel normale, herkenbare dingen. 
Een poesiealbum bijvoorbeeld. In de beginjaren van de Tweede 
Wereldoorlog schreven 19 meisjes een versje in het poesiealbum 
van Alida Lopez Dias, niet wetend welk een noodlot er boven hun 
hoofd hing. Hun verhalen te lezen in het licht van wat we nu weten 
is extreem pijnlijk, maar ook het mooiste in memoriam dat ze 
konden krijgen.”

Monique

Margot is vol van: 
Dicht bij jou
Karen Cleveland

“Wat als degene van wie je het meeste houdt degene blijkt die je het 
meest moet vrezen? Karen Cleveland, voormalig CIA-analist, schreef 
deze bloedstollende thriller over de angst die je nooit hoopt mee te 
maken en die je waarschijnlijk het meest van alles vreest: het gevoel 
dat je de persoon die voor je staat niet kent, ook al betekent hij meer 
voor je dan wie ook. ...Een angstaanjagend maar ongelofelijk 
spannend verhaal.”

Margot

Carina is vol van: 
Schaduwjaar
Kim Liggett

“Een actueel, origineel verhaal over de banden tussen vrouwen en de 
kracht van vrouwen. Meisjes krijgen te horen dat ze via een extract dat 
hun huid afstoot, mannen kunnen verleiden en vrouwen gek kunnen 
maken van jaloezie. Daarom worden ze tot hun huwbare leeftijd verban-
nen. Tierney James droomt echter van een mooier leven, waar vrouwen 
elkaar steunen en met elkaar samenwerken. Ik kon niet stoppen met 
lezen van dit boeiende verhaal, een echte pageturner. De verfi lming van 
Het schaduwjaar is in de maak.”

Margreet is vol van: 
Het gewicht van de woorden
Pascal Mercier

“Wat zou je met je leven doen als je opnieuw kunt beginnen? De 
60-jarige Simon Leyland blijkt na een verkeerde diagnose toch 
niet dood te gaan. Wel heeft hij inmiddels zijn uitgeverij verkocht 
en afscheid genomen van zijn oude leven in Triest. De vraag wat 
nu werkelijk waardevol voor hem is, blijkt onvermijdelijk. Leyland 
vindt zijn antwoord in de poëzie. Ik zou eraan toe willen voegen; 
in zijn relaties met anderen. Want het leven van Leyland wordt 
uiteindelijk opnieuw bepaald door zijn uiteenlopende vriend-
schappen. Een mooie conclusie.”

Margreet

Carina

Zoo lang ik hoop te leven
Claudia Carli

Paperback 19,99

Dicht bij jou
Karen Cleveland

Paperback 20,99

Schaduwjaar
Kim Liggett

Paperback 18,99

Het gewicht van de woorden
Pascal Mercier

Paperback 24,99
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Persoonlijk advies van uw eigen boekverkoper
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Gary Northfi eld  
Julius Zebra - 
 Gigagrappig 
 moppenboek
Julius en zijn vrienden 
gaan op zoek naar de 
leukste grappen in elke 
hoek van het Romeinse 
Rijk. Kunnen de Britten 
je laten brullen van het 
lachen? Laten de 
Egyptenaren je 
grinniken? Zijn de 
Grieken het grappigst? 
Of winnen de Romeinen 
het moppen toernooi? 
Ontdek het in dit boek 
vol dwaze, grappige 
en slimme moppen 
over alle avonturen van 
Julius Zebra. 

Gebonden 8,99

Karin Slaughter  
Laatste weduwe
Michelle Spivey wordt 
ontvoerd terwijl ze met haar 
dochter aan het winkelen 
is. Een paar weken later 
worden Will Trent en Sara 
Linton opgeschrikt door 
het geluid van explosies. 
Binnen no time loopt alles 
volledig uit de hand: Sara 
wordt gekidnapt en Will 
moet noodgedwongen 
under cover. De situatie 
voert hen naar een 
afgelegen plek in de 
bergen, naar de vreselijke 
waarheid over het lot van 
Michelle en een 
moordzuchtige radicale 
groepering… 

Paperback 12,99
Ook als ebook

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 15 maart 2020 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
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Koop ook online bij 
uw lokale boekhandel

* Bij boekbestellingen tot € 15,- en ereaders wordt 
een bijdrage van € 1,95 gevraagd. 

Gratis bezorgd
vanaf € 15,-*

Direct af te halen
indien op voorraad
bij de boekhandel

Ruilen bij 
180 boekhandels

of retourneren
binnen 14 dagen

Snelle levering
vaak al binnen 24 uur

Veilig betalen
vooraf, achteraf of
in de boekhandel

Klantenservice
klantenservice@libris.nl

033 253 2300
ma-vr 9:00-17:00

Nu in 
voordelige 

editie

Gebonden  

8,99

NL
EDITIE

van 24,99 

voor        20,99*

De Hongerspelen 
zijn terug!

Ruim 840.000 exemplaren 
verkocht van de 
Hongerspelen-trilogie

Verschijnt 19 mei 2020

Boekhandel Plukker is

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

webshop: www.boekhandelplukker.nl


