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den rigtige bog til den rigtige læser er hendes store passion – og hendes job. Så da det bibliotek, hun arbejder

på, skal lukkes og omdannes til luksuslejligheder, aner hun ikke, hvad hun skal stille op.

Presset af omstændighederne øjner Nina en mulighed for at udleve sin drøm om at åbne en boghandel. Hun
forvandler en slidt, gammel kassevogn til en butik på hjul, og med sine trofaste romanheltinder i ryggen

flytter hun til Skotland og begiver sig ud i højlandet for at finde købere til sine bøger. Den virkelige verden
viser sig imidlertid at være mere kompliceret end de historier, Nina elsker så højt, og det kræver alt hendes

mod – og hele hendes opsparing – at forlade alt det, hun kender, og starte et nyt liv.
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