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Samuel Bjørk  
Sneeuwwit  

Paperback 21,99
Ook als ebook en luisterboek
Verschijnt 16 november

Sally Rooney 
Prachtige wereld, waar ben je  

Gebonden 24,99
Verkrijgbaar in 2 kleuren
Ook als ebook en dwarsligger®

Hendrik Groen    
Rust en Vreugd  

Paperback 20,99
Ook als ebook

Paul McCartney  
De lyrics   

Gebonden 89,99

David Lagercrantz  
Obscuritas  

Paperback 22,99

Plukker cadeautips

Zet boeken op je 
cadeaulijstje, Plukker 
verzorgt de rest
Een boek kan zoveel voor je doen, het is een gewaardeerd 
geschenk voor jong en oud. Boekhandel Plukker in Schagen 
heeft voor de feestmaanden een gevarieerd assortiment 
boeken en de origineelste cadeauartikelen; spellen, puzzels. 
kaarsen, chocolade, vinyl etc. 
Als u de drukte wilt vermijden, helpen wij graag. Cadeaulijstjes 
kunt u mailen naar info@boekhandelplukker.nl.
Onze boekverkopers maken er mooie Sinterklaas- of 
kerstcadeaus van met de juiste naam erop. U kunt uw 
cadeaus met voorrang ophalen en met pin betalen bij de 
informatiebalie of laten bezorgen.
Webshop www.boekhandelplukker.nl 24/7 beschikbaar ook 
voor bezorging. De prijs voor Nederlandse boeken staat vast 
en is overal hetzelfde. Daarom kiest u toch voor lokaal?

Mathijs van Nieuwkerk & Rob Kemps 
Chansons! 
Het boek Chansons! bevat de mooiste 
verhalen uit de serie, aangevuld met 
persoonlijke anekdotes, unieke foto’s, nieuwe 
belevenissen & terugblikken. De beste zanger, 
de mooiste liedjes en het beste terras van 
Parijs. 

Paperback 20,00

James Norbury 
Grote Panda & Kleine Draak 
Twee geliefde vrienden, Grote Panda en Kleine Draak, reizen 
samen door de seizoenen van het jaar. Schrijver en 
kunstenaar James Norbury illustreerde hun avonturen, 
geïnspireerd door boeddhistische fi losofi e en spiritualiteit, om 
de ideeën te delen die hem door zijn moeilijkste tijden hebben 
geholpen, en hij hoopt dat ze jou ook kunnen helpen. 

Gebonden 20,00
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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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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 2022 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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