
En bokhandlares dagbok
Ladda ner boken PDF

Shaun Bythell
En bokhandlares dagbok Shaun Bythell boken PDF "Min favorit! En fantastisk rolig bok om en bokhandel i

en liten stad i Skottland. Ägarens bitska kommentarer om sina excentriska kunder och synnerligen
självständiga anställda är oemotståndlig läsning. Vad svarar man en kund som berättar att Dracula är nästa

bok i hennes bokklubb men hon kan inte komma ihåg vad han skrivit? Shaun Byhell för en passionerad kamp
för att överleva i en bokvärld där Amazon ses som ett allt större hot." Ingalill Mosander, Aftonbladet

I den idylliska småstaden Wigtown driver Shaun Bythell The Bookshop, Skottlands största bokhandel för
begagnade böcker. Till hans butik - där över 100 000 böcker trängs i en lokal med vindlande korridorer och
sprakande eldstäder - färdas mängder av bokläsare från när och fjärran för att dyka ner i bibliofilernas eget

Atlantis. Eller?

En bokhandlares dagbok är en underhållande memoarbok om en bokhandlares vedermödor på 2010-talet.
Med hjälp av excentriska kunder och besvärliga anställda guidar Shaun Bythell genom en bokvärld full av
absurda historier och märkliga levnadsöden. På sina resor bland auktionshus och dödsbon tar han med oss på
jakt efter de försvunna klassiker och läsupplevelser som måste finnas därute. Om någon vill betala för dem?

Det är en annan fråga.

Shaun Bythell har lovordats för sin skarpa skildring av en bokmarknad i förändring, en skildring som ofta
lockar till skratt. Samtidigt är det en hyllning till den viktiga samhällsfunktion som bokhandeln fyller i en

liten stad och ett passionerat försvar för det omätbara värdet av att läsa böcker.

En bokhandlares dagbok blev en stor succé när den gavs ut i Storbritannien, och rättigheterna har sålts till 12
länder.

Shaun Bythell är bokhandlare och driver The Bookshop i skotska Wigtown, där han också arrangerar den
lokala litteraturfestivalen. En bokhandlares dagbok är hans första bok.

Översättning: Andreas Vesterlund.
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