Bog anmeldelse
Bugatti er nok et afde mest sagnomspundne bilmærker i historien. Der tales næsten
andægtigt om dem, de koster ganske meget, og de har nået den status hvor der
produceres mange kopier, Dct kan endda svare sig at bygge meget præcise og korrekte kopier.
For nogle spiller det ingen større rollc orn dercs Bugatti korlllller fla Molsheirr ellcr er
en ny l'ra Atgentina. Men lbl ganske mange er det vigtigt at ride om de står med den
rigtige vare. Nu har en kteds al Bugatti-fblk lra de nordiske lande udarbejclct cl register over Bugalti-bilet i cle nordiske lande. BIandt lorfåttctne er bl.a. Frank Studstrup
fl-a Danmark. Ucl-rriveme er Bugattisektioncn iAutonrobilhistoriska Klubben.
Der er talc om en megct smukt prodLrcelet bog på 234 sider i stiti bind. De cnkclte
typcr gennemgås crt lbr en og eksentplar lirr eksetnplar Først tår l'llan bib'ns histol ie
og derelicl en række billeder'. nye som gamlc. Der er alle de biler sonl vi katr r'ære
sir heldige at se cngang inellern, men der er også de biler som har r'æret her men er
fblsvLrnJne. PeLsonlig harjeg klare erindringer om den Bugatti stlll.t stod på legepladserr i Tivoli. Det er en al'dem som er gået tabl, meu dens histot ic kan firrdes i
bogen. De 7 lbrthtlere - eller tnåske snatcre tedaktøret er kcndte Bugattispec ialistcr'. og de l'rar ovcn i købet også trukket på 5 inter nationale specialister fbr åt sil{re
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sig irrod tcjl. Bugattificaks vil kunne sidde neget lrringe og dvitle ved bil cl'ter bil. mens
andre nok snarere vil se bogen som en nyttig opslagsbog. Der er under alle omstærrd igheder tale om cl vigtigt
tror,ærdigt bidrag til historien om de Bugattier vi hal i de nordiske lande. ISBN 978-9I -8781 7-35-9.
Vcjledni)'lg on1 bcstilling afregistelbogen findes her: http://rvrvrv.ahk-bugatti.se/Hur-nlan-bestaeller.htrnl
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