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GRATIS bezorging vanaf 17,50**

Een ode aan
de eerste liefde
Het lezen van een mooi boek voelt als een eerste
liefde: het kan spannend zijn, groots en meeslepend,
of misschien een beetje droevig. De boekverkopers
van Plukker helpen graag bij het vinden van net dat
juiste boek.
Kom samen met ons de liefde voor het boek vieren
deze Boekenweek. Wij wensen u een mooi voorjaar
toe met de mooiste leesmomenten.
Voor leestips check www.boekhandelplukker.nl of
schrijf u in voor onze nieuwsbrief.
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The storyteller

Bijna een vader

En de wereld was jong
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Paperback
Ook als ebook verkrijgbaar
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Robert-Jan Friele

Laura Galloway

De Pizarro’s
De Pizarro’s is een fascinerende familiekroniek waarin Friele,
gezien door de ogen van drie generaties, de geschiedenis
van een heel land laat zien. De geschiedenis van Colombia
ontvouwt zich op een meeslepende wijze via tientallen
verhalen.

Winter
Wanneer Laura ontdekt dat ze genen deelt met de Sámibevolking, reist ze af naar Noorwegen. Ze besluit haar leven
in New York achter zich te laten en te blijven wanneer ze een
relatie krijgt met een Samische rendierherder. De relatie gaat
uit, maar Laura blijft zes jaar in het hoge noorden wonen.

Hardcover
Ook als ebook verkrijgbaar

Paperback
Ook als ebook verkrijgbaar
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29,99

www.libris.nl

19,99

26,99

24,99

Plukker boekentips
Lisan

Monique

Lisan is vol van:
Rust en Vreugd
Hendrik Groen

Monique is vol van:
Aleksandra
Lisa Weeda

“Geen verzorgingstehuis, maar volkstuinen deze keer. Met de typische
humor die we van Hendrik Groen gewend zijn maken we kennis met
Emma Quaadvliegh die na het overlijden van haar man stuit op hun
vergeten inschrijving voor een tuintje bij volkstuinvereniging “Rust en
Vreugd”. Alleen is hier niet alles zo rustig en vreugdevol als ze had
gehoopt, maar Emma is vastbesloten om er – met streken die
OMANIDO waardig zijn – met een clubje andere tuinders het beste
van te maken.”

“Op zoek naar haar oom Kolja, reist Lisa samen met haar overgrootvader door de woelige geschiedenis van Oekraïne. Hij laat haar in
het nooit gebouwde ‘Paleis van de Sovjets’ de geschiedenis van het
door Rusland/Sovjet-Unie geknechte land zien, en wat die jarenlange strijd voor haar familie betekend heeft. Weeda beschrijft in
haar debuutroman haar Oekraïense familiegeschiedenis en die van
Oekraïne met humor, maar ook met pijn. Aleksandra blijft door je
hoofd spoken, ook lang nadat je het uit hebt.”

Paperback

20,99

Natasja

Lisanne is vol van:
Zij en haar kat
Makoto Shinkai – Naruki Nagakawa

“Dochter van de Diepzee is een spannend boek onder de zee, van
de schrijver van de Percy Jackson serie. Voortbordurend op 20.000
mijlen onder de zee van Jules Verne zit dit boek vol spanning en
avontuur.
Na een noodlottige gebeurtenis onderweg naar haar examen, komt
Ana erachter wat het doel van haar school werkelijk is. Ontdek
samen met Ana en haar klasgenoten de verborgen geheimen van de
donkere diepten.”

“De levens van vier vrouwen in Japan en de manier waarop zij zich in
de samenleving voort bewegen, staan in dit boek centraal. Elk van
deze vrouwen heeft een kat die een belangrijke rol speelt in hun
leven. De katten becommentariëren hun baasjes en tonen hiermee
hun totaal andere denkwijze dan wij mensen. Voor alle liefhebbers
van katten en Japanse literatuur!”

19,99

Margreet

Hardcover

20,99

Karlijn

Margreet is vol van:
Kruispunt
Jonathan Franzen

Karlijn is vol van:
Waanzin aan het einde van de aarde
Julian Sancton

“Zelden een boek gelezen dat zo onder je huid gaat zitten en
waarmee je niet kunt stoppen. Alle leden van de familie Hildebrandt
worden tot op het bot ontleed. Franzen maakt je onderdeel van de
familie waarvan ieder lid op een kruispunt lijkt te staan aan de
vooravond van kerst 23 december 1971.”

“Wat doet het met een mens om maanden in het donker vast te
zitten in het poolijs? Dit is het fascinerende verslag over de
voorbereiding, uitvoering en nasleep van een van de eerste
expedities naar de zuidpool. Als lezer krijg je een grondig beeld van
allerlei aspecten van de reis: van wat er gegeten wordt tot pogingen
om uit het ijs te geraken. Door het gebruik van onder andere
dagboekfragmenten en foto’s komt het verhaal echt tot leven.”

Paperback

22,99

Lisanne

Natasja is vol van:
Dochter van de diepzee
Rick Riordan

Paperback

Paperback

25,00

Paperback

24,99
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Ook Boekhandel Plukker:
} Persoonlijk advies van onze boekverkopers
} Hobby artikelen, wol en haakkatoen
} Spellen van o.a. 999 games
} Lezingen, workshops culturele activiteiten in
CultuurCafé
} Versgemalen koffie in CultuurCafé
} Tourist info point
} 24/7 bestellen met webshop gratis bezorging
boeken vanaf 17,50
Op de hoogte blijven van onze culturele activiteiten en aanbiedingen?
Geef je op voor onze nieuwsbrief via de site
www.boekhandelplukker.nl

Ticket to Ride Europa
Ga op reis door Europa met dit
populaire bordspel, ook diverse
uitbreidingsets te verkrijgen.
Bordspel

Unstable unicorns
Stel je eigen eenhoornleger samen en
bedrieg je vrienden! Dit strategische
kaartspel combineert eenhoorns met
verwoesting.

54,95

Kaartspel

Clever
De speler moet zoveel mogelijk
punten verzamelen door de
dobbelstenen handig in 5
kleurcategorieën in te zetten.

Legamí Puzzels
Diverse designs
Puzzel

27,95

18,95

Dobbelspel

19,50

Koop ook online bij je lokale boekhandel
Gratis bezorgd*

Direct af te halen
indien op voorraad bij de boekhandel. Op onze site
kun je precies zien bij welke boekhandel het boek
nog op voorraad is (zoekeenboek.libris.nl)

Ruilen bij ruim
210 boekhandels
of retourneren

Snelle levering
(tenzij het boek niet
op voorraad is)

Betalen
vooraf, achteraf of
in de boekhandel

Klantenservice
klantenservice@libris.nl
033 253 2300
ma-vr 9:00-17:00

* Bij boekbestellingen in Nederland tot € 17,50, bestellingen naar België en ereaders
wordt een bijdrage van € 2,95 gevraagd. Kijk voor alle voorwaarden op Libris.nl
*Deze actie is geldig in de boekhandel en op Libris.nl zolang de voorraad strekt en geldt bij aankoop
van de paperback editie van Laatste weduwe (ISBN:9789402703443)

www.boekhandelplukker.nl

Libris { vol van boeken }

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 krant met
de grootst mogelijke nauwkeurigheid wordt samengesteld, kunnen er fouten in voorkomen. Jouw boekhandel heeft de juiste gegevens van alle titels die in deze krant vermeld staan. Aanbiedingen
zijn geldig t/m 18 april 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

