Könyvajánló
B R I D G E T CO L L I NS: A KÖ N Y V KÖT

A 21. Század Kiadó gondozásában, a KULT Könyvek sorozat
tagjaként jelent meg az érdekes regény. A gótika ködös,
misztikus, távoli világában
egy szerelmi történet, egyben
szakmatörténeti idutazás
és misztikus fantázia érdekes
elegye csábítja a fotelbe az olvasót. A könyvkötk szívét is
megdobogtatja az elzékkészítés, a márványozás, a prések,
a kézi aranyozás, fzés, kötés
mveleteivel ismerked fhs
útja a mesterré válásig. Külön
köszönet Borbély Judit Bernadett fordítónak, Harrach Judit
korrektornak, hogy a helyes
szakkifejezések megtalálására
gondot fordítva nemcsak irodalmi, de szakmai
értelemben is igényes olvasmányhoz juttatja a
könyv olvasóit. A nyomás és kötés a szegedi
Generál Nyomda munkája.
„A történet fhse, Emmett Farmer a földeken
dolgozik, amikor levél érkezik, hívják, hogy álljon munkába inasként. Egy Könyvkötnek fog
dolgozni – ugyan félelmetes, babonákkal övezett hivatás, amellyel szemben elítéleteket táplálnak az emberek, azonban se Emmett, se a
szülei nincsenek abban a helyzetben, hogy viszszautasítsák az ajánlatot.
Meg fogja tanulni, hogyan kell elkészíteni
azokat a gyönyör köteteket, és mindegyikben
foglyul fog ejteni valami egyedülállót: egy-egy
emléket. Ha valamit feledni akar az ember, a
Könyvköt segíthet. Ha valamit ki akar törölni, abban is segíthet. A múltad biztonságosan
megmarad egy könyvben, és neked soha többé
nem jut eszedbe a titkod – akármilyen szörny
volt is.
A könyvkötmester mhelye alatti kamrában
sorakozik rengeteg könyv – és rengeteg emlék –,
amelyek rögzítettek, és amelyeket ott tárolnak.
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Egy nap Emmett döbbenten
fedezi fel, hogy az egyik köteten az  neve áll.”
Talán jobb útravalót nem is
ajánlhatok a Magyar Grafika
olvasóinak a nyári szabadság
idejére, mint egy mindent
legyz szerelem történetét,
amely egyedülálló irodalmi
kalandot tartogat.
Kiadó: 21. Század Kiadó Kft.
Kiadás éve: 2021
Méret: 145 × 210 mm
Terjedelem: 448 oldal
Kötés: keménytáblás, aranyozott
védborítóval
A Könyvköt
varázslatos, feledhetetlen regény!
30% árkedvezménnyel megrendelhet a kiadó online shopjában.
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