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Litteraturprofessoren Louise Berg burde være glad. Det er forår. Det ansøgte arbejdslegat til at skrive en bog
om Edith Key er bevilget. Men alligevel er der noget, der skurrer. Hun er følelseskold og mest af alt ligeglad.
Noget må ske. Truls er sexet og morsom, men har aldrig læst en bog. De to mødes tilfældigt. »Han har virkelig
ikke en eneste bog. Jo, et pragteksemplar af en bog om Hardangervidden, sikkert en gave. Den står i skabet
med hans glas, otte rødvinsglas, otte hvidvinsglas, otte cognacglas i samme design, krystal, som det hører sig
til.« Hjulskift er kærlighedshistorien om bilsælgeren Truls og litteraturprofessoren Louise. Et møde mellem to,
som er fanget i hver sin kultur – intelligent og humoristisk fortalt. Vigdis Hjorth (f. 1959) skriver
underholdende og morsomt, men samtidig skarpt og udfordrende. I sine romaner udforsker hun især kvindens
muligheder for at leve og hengive sig uden at blive fanget af roller og konventioner. Hjorth har siden sin debut
i 1983 udgivet over tyve bøger for børn og unge og siden 1990 hovedsageligt romaner for voksne. Vigdis
Hjorth vandt i 2010 den norske Gyldendalpris for sit forfatterskab.
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LASER, TOPEX og NEO. 4 stk. Velkommen til Bang Biler i Hillerød. 0 indeholder det basale:

Afmontering af vinterhjul Jacobsen bil tilbyder særdeles gode priser på hjulskift og opbevaring af dæk.
Skal vi skifte til vinterhjul på din adresse. Liten bil fra 4000,-Mellomstor fra 5000,- Verktøy og
verkstedmateriell Håndverktøy, mekanikerverktøy og spesialverktøy fra produsenter som bla. Sjekk hvilke
modeller det gjelder her. Hjulskift 1. Hjulskift 1.
Mobilservice. Find også tilbud på bl.
dæk, fælge, montering, afbalancering.
Liten bil fra 4000,-Mellomstor fra 5000,- Verktøy og verkstedmateriell Håndverktøy, mekanikerverktøy og
spesialverktøy fra produsenter som bla. Michelin vinterdæk og vinterhjul inkl. Book tid her. no) Halvparten
av alle nye biler leveres nå uten utstyr for å skifte hjul selv. Book nemt og let dæk- og hjulskifte af dine
opbevaringshjul hos Super Dæk Service. Ring til kundeservice på ☎ 76153980. Sommerhjul Vinterhjul. Se
priser her.

