
Boekentips van Plukker

Monique is vol van: 
Niemandsland
Adwin de Kluyver
“Niemandsland is de combinatie van een reisverhaal over en een 
zoektocht naar de geschiedenis van de Zuidpool. Verhalend over haar 
eindeloze ijzige vlaktes, ontdekkingsreizigers, fl amboyante avonturiers, 
de eerste Nederlander die voet op het continent zette en de Nazi’s die 
er een kolonie wilden stichten, vlecht De Kluyver zijn reis en het 
intrigerende verleden van dit onbekende continent als een wandtapijt 
aaneen tot een levendig en goed geschreven verhaal.”

Lisan is vol van: 
Arsène Lupin Gentleman Inbreker
Maurice Leblanc
“De meeste van ons zijn wel bekend met de Netfl ix serie Lupin, maar 
de boeken waarop de serie gebaseerd is zijn minstens net zo leuk en 
verslavend. 
Arsène Lupin is een meester in vermommingen, een sluwe oplichter, 
een briljante dief, maar bovenal een charmante gentleman waar je 
van gaat houden. Ik heb van de boeken genoten en verslonden, en 
kijk er nu al naar uit om als het straks buiten weer guur en donker is 
ze opnieuw te lezen.”

Karlijn is vol van: 
De onzichtbaren
Roy Jacobsen
“Wat een prachtig tijdsbeeld schept Jacobsen in dit verhaal over 
Noorse eilandbewoners rond het begin van de vorige eeuw. De 
onzichtbaren; de titel verwijst naar drie generaties van de fi ctieve 
familie Barrøy die omstreeks het begin van de twintigste eeuw een 
gelijknamig eiland voor de Noorse kust bewonen. Voor iedereen die 
nieuwsgierig is naar levens uit vervlogen tijden!
Mocht u dit ook zo’n mooi boek vinden dan is er nog een schitterend 
vervolg: Witte zee.”

Lisanne is vol van: 
De erfenis 
Jennifer Lynn Barnes
“Avery krijgt op een dag bericht dat zij de erfgename is van de, voor 
haar onbekende, Tobias Hawthorne , een multimiljonair. Voorwaarde 
is dat ze een jaar in het Hawthorne huis moet wonen, inclusief alle 
onterfde familieleden. Maar waarom zij? Samen met vier kleinzoons 
gaat Avery op onderzoek uit en door verschillende puzzels die zijn 
achtergelaten, komen ze steeds dichter bij de oplossing. Deel 2 De 
verloren erfgenaam is inmiddels ook verschenen.Een van de leukste 
Young Adult -boeken die ik gelezen heb!”

Natasja is vol van: 
Vuurbloed, Twaalf en het bevroren bos
Aisling Fowler
“Als Zeven uit het Jagersfort wordt ontvoerd doen Twaalf Vijf, Zes en 
Joekelhond er alles aan om haar terug te halen. Hiervoor moeten ze 
het bevroren bos doorstaan. Lukt het ze om Zeven terug te vinden?
Vuurbloed speelt zich af in een winters, prehistorisch landschap. Het 
is avontuurlijk, grappig en soms hartverscheurend.
Ik vind het een super spannend verhaal vol monsters en avontuur. 
Heerlijk lezen voor kinderen vanaf 10 jaar.”

Margreet is vol van: 
Het eiland van Arturo
Elsa Morante
“Het eiland van Arturo neemt je mee naar een onbedorven eiland 
Procida nabij Napels, waar Arturo opgroeit, alleen in zijn eigen 
universum, met romantische dromen over de buitenwereld. Zijn 
moeder stierf bij zijn geboorte, en zijn stoere vader komt en gaat. 
Arturo droomt over de avonturen van zijn vader op het vasteland, 
maar ontdekt uiteindelijk tot zijn grote teleurstelling, zijn ware aard. 
Dit meesterwerk werd in 1957 geschreven en bekroond. Lees het 
en laat je meevoeren in dit prachtig geschreven sprookje!”
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