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méér dan 5 miljoen boeken 

www.libris.nl

Charlotte Dematons  
Alfabet  

Hardback 24,90

Simone vd Vlugt 
De kaasfabriek   

Hardback 22,99

Dan Brown    
Het grote wilde dierenorkest   

Hardback 17,99

Edith Eger  
Het geschenk   

Gebonden 18,99
Ook als ebook

Richard Groothuizen 
Koot & Bie encyclopedie    

Hardback 39,99

Plukker cadeautips

Donna Hay 
Set: Basics to Brilliance & Kerst - Het kookboek  
Nu 2 van Donna Hay’s mooiste kookboeken in 1 set.
In Basics to Brilliance deelt zij haar beproefde basisrecepten. Met 
slimme variaties per recept. Zo breid je automatisch je repertoire uit.
In Kerst laat zij zien hoe je je bijzondere kerstgerecht kunt bereiden 
en geeft ze tijdbesparende trucjes en tips voor de beste planning. 
Nu samen in 1 set voor slechts 45,00 in plaats van 60,99. 

Pakket 45,00 
Deze actie is geldig t/m 31 december 2020 en zolang de voorraad strekt.

Marius van Dokkum 
Puzzels 

Per stuk 16,95

Nu 
2 kookboeken 
van 60,99 voor   

45,00*

Plukker cadeautips

Zet boeken op je 
cadeaulijstje, Plukker 
verzorgt de rest
Juist nu kan een boek zoveel voor je doen. Een boek kan je doen
refl ecteren, reizen in je hoofd, informeren, vermaken, troosten; kortom
het is een gewaardeerd cadeau voor iedereen.
Boekhandel Plukker in Schagen heeft voor de feestmaanden een 
prachtig gevarieerd assortiment boeken en de origineelste 
cadeauartikelen voor u bij elkaar gezocht; van spellen tot puzzels tot 
sokken tot vinyl. Wij begrijpen het als u de drukte in de boekhandel wilt 
vermijden, en helpen u graag. Cadeaulijstje kunt u mailen naar 
info@boekhandelplukker.nl. Onze boekverkopers maken er mooie 
Sinterklaas pakjes van met de juiste naam erop. U kunt uw tas met 
cadeaus ophalen, met pin betalen bij de afhaalbalie met voorrang. 
Op verzoek bezorgen wij.

Onze webshop www.boekhandelplukker.nl is 24/7 beschikbaar voor 
bezorging de volgende dag, evt. ingepakt. #koop lokaal

Plukker cadeautips



Plukker leestips
Lisan is vol van: 
Zonder gezicht
Robert Bryndza

“Een nieuwe serie van thriller auteur Robert Bryndza, minstens net 
zo goed als zijn Erika Foster serie.

We volgen Kate wiens carrière, nadat ze een seriemoordenaar 
ontmaskert, in een schandaal eindigde. Jaren later worstelt ze nog 
steeds met de gevolgen hiervan, maar ze krijgt de kans om zich te 
wreken wanneer er een copycat moordenaar actief blijkt te zijn... 
Een gevallen rechercheur, een copycat moordenaar en een 
seriemoordenaar die zint op wraak. Alle ingrediënten voor een 
nagelbijtend spannend boek.”

Lisan

Margreet is vol van: 
Het leugenachtige leven van volwassenen
Elena Ferrante

“Ferrante weet je als geen ander een verhaal  in te zuigen. De 
13-jarige Giovanna gaat van onschuldig kind naar volwassene 
wanneer ze meer leert over haar nette ouders en haar volkse tante. 
De sfeer van de chique wijk en volkse buurt in Napels is prachtig 
neergezet. 
Giovanna’s worsteling wordt zo  beeldend beschreven, 
dat je zelf weer de openbaring voelt van een 13- jarige die leert 
over het leven van volwassenen.”

Margreet

Carina

Het leugenachtige leven van volwassenen
Elena Ferrante

Paperback 22,99

Zonder gezicht
Robert Bryndza

Paperback 19,99

Monique is vol van: 
Viktor 
Judith Fanto

“Fanto’s op waarheid gebaseerde roman over haar Weens-Joodse 
familie en haar oud-oom Viktor is zowel verontrustend als mooi. De 
wreedheid waarmee Wenen haar Joodse bevolking na de Anschluß in 
1938 aan de Nazi’s heeft uitgeleverd is schokkend. Het verhaal laat de 
kracht van vriendschap en familie in tijden van nood zien, maar ook de 
worsteling van latere generaties met het oorlogsverleden van hun 
familie.
Met Viktor schreef Judith Fanto wat mij betreft een van de beste 
debuut-romans van 2020.”

Monique

Viktor 
Judith Fanto

Hardback 24,99

Carina is vol van: 
De vrouwen van Vardø
Kiran Millwood Hargrave 

“Door een grote storm op zee verdrinken alle mannen van het eiland 
Vardø. De achtergebleven vrouwen blijken echter prima in staat zichzelf 
te kunnen redden. Koning en kerk vinden dit maar niks: toezichthouder 
Absalom en zijn vrouw Ursa worden naar het eiland gestuurd om orde 
op zaken te stellen. Terwijl de vriendschap tussen Ursa en eilandbe-
woonster Maren steeds hechter wordt, word de dorpsgemeenschap 
langzaam verwoest door onderling wantrouwen en ambitieuze mannen. 
Indrukwekkend en beklemmend, maar ook een prachtig verwoord 
verhaal over liefde.”

De vrouwen van Vardø
Kiran Millwood Hargrave 

Paperback 23,99

kiran millwood hargrave
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Persoonlijk advies van je eigen boekverkoper



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 gro-
otst 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 1 februari 2021 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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