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der elsker at læse om de andre, der elsker at læse. Det er en stilfærdig, humoristisk og klog roman om,
hvordan litteraturen har magt til at berøre og ændre menneskers liv.

 
Guylain Vignolles er en af verdens stille eksistenser, der helst vil glide i ét med tapetet og ikke gøre det store
væsen af sig. Han lever af det, han hader mest af alt, nemlig at makulere bøger. Det lykkes ham dog somme
tider at redde enkelte sider ud af det store makuleringsmonster af en maskine på den fabrik, hvor han arbejder.
Disse sider, små uddrag fra alle mulige forskellige bøger, læser han op med høj og klar røst hver morgen i

toget kl. 6.27.

Han bliver hurtigt et fænomen, og folk lytter til ham med større og større opmærksomhed. En dag finder han
et usb-stik i toget, der viser sig at indeholde en dagbog, skrevet af en ung kvinde. Da han begynder at

efterforske hendes historie, får det uventede følger, både for ham selv og for et par af de andre
uforglemmelige personer i denne roman
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