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millioner af bøger over hele Europa i løbet af Anden

Verdenskrig. SS-lederen Heinrich Himmler og naziideologen

Alfred Rosenberg konkurrerede om at underlægge

sig Europas litterære arv. Himmler samlede

ind til et enormt bibliotek om rigets fjender, mens

Rosenbergs plan var endnu mere ambitiøs. Han ville

grundlægge et helt nyt nazistisk uddannelsesvæsen, hvor

Det Tredje Riges fremtidige lederelite skulle fremelskes.

Alt sammen for at retfærdiggøre erobringer og folkemord

på politiske modstandere, romaer og jøder.

I Bogtyvene rejser Anders Rydell i tyvenes fodspor på

jagt efter de forsvundne biblioteker for at finde ud af,

hvor de stjålne bøger blev af, og hvem de mennesker

var, der engang ejede dem.

Anders Rydell (f. 1982) er svensk forfatter og journalist. I 2013 fik han sit internationale gennembrud med
den anmelderroste bog Plundrarna om nazisternes tyveri af europæiske kunstskatte. Bogen var nomineret til

Augustprisen som bedste faglitterære bog. Bogtyvene er hans seneste bog.

"Det er en fascinerende og delvis ufortalt fortælling om

historiens største bogtyveri."

Dagens Nyheter

"Anders Rydell har skrevet en fascinerende, støvet papirsduftende, kulturhistorisk skildring af det Tyskland,
som

forvandledes fra Goethe og Schiller til Nürnbergdage,

Krystalnatten og masseudryddelse."

Aftonbladet

"Bogtyvene er en personlig, velskrevet og meget informativ bog med et udførligt noteapparat og klart
biledmateriale. Den udfylder et stort forskningstomrum, og man kan håbe, at den, ligesom Plundrarna, bliver

oversat til mange sprog."
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