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KERST KATTENPUZZEL 

Een cadeau om samen of alleen van te 

genieten. Er zijn nu veel leuke Kerst-artikelen 

op voorraad! Lichtjes, sneeuwballen, 

kerstkaarten en nog veel meer. Check de 

webshop ‘kerst’. €22,99 

 

~ boek van het jaar ~ 

Audre Lorde  

SISTER OUTSIDER 

Deze essays ademen doortastendheid, 

onverschrokkenheid en bevlogenheid uit. Na 

bijna dertig jaar hebben ze nog niets aan 

zeggingskracht en actualiteit ingeboet. €22,99 

 

~ ons eigen verhaal ~ 

SAVANNAH BAY; geschiedenis van 

een bijzondere boekwinkel 1975-2019 

Het verhaal van onze boekwinkel tot leven 

gebracht, met veel historisch beeldmateriaal. 

 
FEESTDAGEN AANBIEDING! IN DECEMBER VAN 

€25,00 VOOR E 20 

 
BESTEL JE BOEKEN (TIJDIG!!) BIJ SAVANNAH  

Onze fietskoeriers bezorgen je pakketje gratis bij jou 

of de gelukkige ontvanger thuis (binnen Utrecht-stad)  

Je kunt elk gewenst boek bij ons bestellen,  

via webshop, e-mail, of telefoon: 

www.savannahbay.nl | info@savannahbay.nl | 030-2314410 

SAVANNAH’S DECEMBERTIPS 
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LEZEN  1  GEVEN  1  LEZEN  1  SCHRIJVEN  1  LEZEN  1  DRAGEN  1  LEZEN 

 
Boekwinkel Savannah Bay 

Telingstraat 13 

3512 GV Utrecht 

www.savannahbay.nl 

info@savannahbay.nl 

 

~ perfect cadeau ~  

DE JONGEN, DE MOL, DE VOS EN 

HET PAARD  

Het prachtig geïllustreerde verhaal van een 

bijzondere vriendschap, tussen een jongen 

en drie dieren. Een moderne klassieker die 

je kijk op het leven verandert.  

€19,95 

 

Jeanette Winterson 

CHRISTMAS DAYS 

The perfect winter treat: a beautifully illustrated 

book of Christmas stories and recipes 

 from one of Britain's best-loved writers.  

NL vertaling ook op voorraad 

€14,95 

LIGHT A FIRE WINACTIE! 

Geef jouw vurigste leestip aan ons door en win een Light a Fire 

boekenpakket. Lees meer op www.savannahbay.nl.

http://www.savannahbay.nl/
mailto:info@savannahbay.nl
mailto:info@savannahbay.nl
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Bernardine Evaristo 

MEISJE, VROUW, ANDERS 

Deze meeslepende roman volgt twaalf vaak 

queer vrouwen van kleur die op zoek zijn naar 

iets – een gedeeld verleden, een onverwachte 

toekomst, een geliefde, een sprankje hoop. 

€22,50 
 

 

Jean Rhys 

WIJDE SARGASSO ZEE 

Het verhaal van de eerste Mrs Rochester uit 

Jane Eyre. Begin19e eeuw trouwt de rijke 

creoolse erfgename Antoinette Cosway in 

Dominica met de Britse Mr. Rochester. In het 

kille Engeland raakt ze steeds meer geïsoleerd. 

Een onvergetelijk verhaal. €22,50 

 

 
~ voor warme voeten ~ 

PRINTED SOCKS 

Uitgebreid assortiment 

kleurrijke sokken  

met speelse plaatjes en 

teksten als 

 Being normal was boring 

Cat dude 

e.v.a. 

€9,99 

 

GLOEI 

In deze bundel komen twintig queer jongeren 

tussen de 16 en 23 jaar aan het woord. Hun 

verhalen ontroeren en laten je met ingehouden 

adem verder lezen. Met gedichten van Edward 

van de Vendel en illustraties van Floor de 

Goede. 

€22,50 

 

Glennon Doyle 

ONGETEMD LEVEN 

Zou het niet fantastisch voelen om volledig en 

krachtig jezelf te zijn? Dit persoonlijke coming-

out verhaal is eerlijk, kwetsbaar en inspireert 

je om je eigen leven te gaan leiden.  

€20,00 

 

Kae Tempest 
ON CONNECTION 

Creativity holds the key to our survival in an 

exploitative system. Powerful, hopeful and full of 

humanity, this pamphlet on the importance of 

creative connections confirms Tempest as one of 

the most important voices of their generation. 

€14,95 (hardback) 

 

Wil je meer inspiratie?  

Zie onze team-leestips in de webshop! 

www.savannahbay.nl/shop/ 


