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Jaap Robben  
Schemerleven  

Gebonden 23,99 
Ook als ebook en als luisterboek

Robert Harris     
Regicide  

Paperback 24,99 
Ook als ebook en als luisterboek

Jessie Burton  
Het huis aan de Herengracht  

Paperback 23,99 
Ook als ebook en als luisterboek

Plukker top 5

Bart Van Loo  
Mijn Frankrijk  
Van Brel tot Balzac, van Château Pétrus tot Chateaubriand 
en van De Sade tot Brigitte Bardot – in Mijn Frankrijk is 
voor het eerst alles bijeengebracht wat Bart Van Loo over 
Frankrijk schreef in Chanson en de Frankrijktrilogie.     

Gebonden 49,99 
Ook als ebook

Ed Greven 
Molens. Altijd in beweging  
Een tijdloos en onmisbaar boek voor de beginnende én de 
doorgewinterde molenaar maar ook voor elke Nederlander 
die eenvoudigweg wil weten hoe dit oer-Hollandse 
eeuwenoude werktuig werkt en wat het voor ons land heeft 
betekend.

Gebonden 24,95

 Plukker- 
tip 

 Plukker- 
tip 

Met een boek 
kan je alles zijn
Het Boekenweekthema dit jaar is Ik ben alles. Het 
mooie van lezen vinden wij dat je je met een boek  
kunt verplaatsen in een leven van iemand anders.
Ons gevarieerde assortiment fictie en non-fictie biedt 
mogelijkheden om vele levens te ontdekken. Wij 
helpen u graag persoonlijk om een verhaal  te vinden 
dat bij uw interesse past.
Voor onze leestips en activiteiten in de Boekenweek 
check www.boekhandelplukker.nl of schrijf u in voor 
de nieuwsbrief.

Wij wensen u een hele mooie Boekenweek,
met prachtige leesmomenten!

Anjet Daanje 
Het lied van ooievaar  
en dromedaris 

Gebonden 37,00 
Ook als ebook en als luisterboek

Nino Haratischwili 
Het schaarse licht  

Paperback 34,99 
Ook als ebook en als luisterboek



Plukker boekentips
Lisan is vol van: 
Pinguinpakketje
Victoria Cassenell

“Een pinguïn als huisdier, wie wil dat nou niet? Nou IJsbeer wel, 
dus bestelt hij via een advertentie in de krant een pinguïn. Het is 
reuzegezellig tot Pinguïn plots niet meer wil eten en niet meer wil 
knuffelen, hij lijkt wel verdrietig… Dan krijgt IJsbeer een idee.  
Een lief prentenboek over familie en vriendschap vol prachtige 
illustraties.”

Lisan

Monique is vol van: 
Het schaarse licht
Nino Haratischwili

“Vier vriendinnen groeien op in het door oorlog verscheurde 
Georgië. Welke invloed heeft die tijd op hun vriendschap en wat 
blijft er, jaren later, nog over van wat was? Het Schaarse Licht is 
prachtig en pijnlijk actueel. De kracht van vriendschap overstijgt 
alles, zelfs de liefde.”

Monique

Karlijn is vol van: 
Trio
Johanna Hedman

“Trio is het romandebuut van de Zweedse schrijfster Johanna 
Hedman. En wat voor een. Scherpzinnig beschrijft zij de 
zielenroerselen van twee jonge mensen, met een derde als 
stabiele factor. Door het gehele boek sluimert een fijne dosis 
onderhuidse spanning tijdens hun continue aantrekkings- en 
afstotingsproces. Zeer de moeite waard.”

Margreet  is vol van: 
Lessen
Ian McEwan

“Ian McEwan laat aan de hand van “mislukt” dichter Roland 
Baines zien hoezeer ons  leven van toevalligheden, het lot en de 
geschiedenis afhangt. Een aangrijpend levensverhaal met op de 
achtergrond: de Suezcrisis, Cubacrisis, de val van Muur, de 
klimaatcrisis en de huidige pandemie. Gebeurtenissen die het 
leven van Baines bepalen, net als zijn opvoeding op een 
kostschool in Engeland tweeduizend kilometer verwijderd van zijn 
ouders en de verdwijning van zijn talentvolle vrouw die hem met 
kind van acht maanden achterlaat.”

Margreet 

Karlijn

Pinguinpakketje
Victoria Cassanell

Hardcover 14,99

Het schaarse licht
Nino Haratischwilli

Paperback 34,99
Ook als ebook

Trio
Johanna Hedman

Paperback 23,99
Ook als ebook en als luisterboek

Lessen
Ian McEwan

Paperback 27,50
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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 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 19 maart 2023 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

Exit het spel:  
Schaduwen boven 
Midden-Aarde 
Het Escape room-spel voor 
thuis.  
Help Frodo en het 
reisgezelschap in hun toch om 
de Ene Ring te vernietigen. 

19,95

Poep Bingo 
Een hilarische versie van het 
bekende spel. Is jouw 
bingokaart als eerste vol met 
dieren en poepjes? Dan ben jij 
de winnaar! 

20,50

Leeff thee 
Heerlijke thee, geïnspireerd 
op momenten die er toe 
doen. De kwaliteit  van 
losse thee, maar het gemak 
van een theezakje.

11,95

Disney Puzzel  
Puzzels met verschillende 
ontwerpen van bekende 
Disney klassiekers.

18,95

Koop ook online bij je lokale boekhandel
 

Gratis bezorgd* Snelle levering
(tenzij het boek niet  

op voorraad is)

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)

Betalen
vooraf, achteraf of
in de boekhandel

Ruilen bij ruim  
210 boekhandels  

of retourneren

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

Libris { vol van boeken }Webshop: www.boekhandelplukker.nl

Boekhandel Plukker is

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

meer dan 
boeken

Ook Boekhandel Plukker:
}  Persoonlijk advies van onze boekverkopers
}  Hobby artikelen, wol en haakkatoen
}  Spellen van o.a. 999 games
}  Lezingen, workshops en culturele activiteiten in 

CultuurCafe Plukker
}  Versgemalen koffie in CultuurCafe,
}  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


