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DANSKE

ASMUSSEN, PETER: DET DER ER
GYLDENDAL, 2012. - 132 SIDER
I årene op til murens fald lever Renate 
et stille liv i den østtyske del af Berlin 
sammen med mand og børn. Et liv 
som hun i hemmelighed skriver breve 
om til en mand, som hun mødte på en 
arbejdsrejse til Danmark
Sat op som teaterstykke med Karen-Lise 
Mynster i rollen som Renate.

FALSIG PEDERSEN, SIDSEL: HESTENS 
FØDSELSDAG 
TIDERNE SKIFTER, 2014. - 116 SIDER
Hun er lige blevet fyret, fordi hun bed 
chefen. Hun har lige forladt kæresten. 
Hun starter som rengøringsassistent 
i en forlystelsespark. Og så en dag 
finder hun en efterladt broche mens 
hun gør rent.

GLAFFEY, KRISTINA NYA: 
MOR OG BUSSER : ROMANTISK 
KOMEDIE
GLADIATOR, 2014. - 119 SIDER
Set gennem et barns un-
drende øjne og i en hu-
moristisk og kærlig tone, 

fortælles om en familie, der består af to 
mødre og om deres hverdag, samtaler, 
meninger og handlinger.

GULDAGER, KATRINE MARIE: ULVEN
GYLDENDAL, 2010. - 283 SIDER

Samhørende: Ulven ; Lille hjerte ; En ny 
tid ; Peters død
Leonora og Henry vokser op i tiden 
omkring 2. verdenskrig, men det er 
ikke altid nemt at leve sammen i en 
familie, og Henrys had til sin lillesøster 
får alvorlige konsekvenser.

HELLE, HELLE: NED TIL 
HUNDENE
SAMLEREN, 2009. - 157 SIDER
Fortælleren har forladt 
sin mand og møder 
tilfældigt Putte og John, 
som hun nærmest flyt-

ter ind hos. Alt virker tilsyneladende 
harmonisk, men alligevel mærkes en 
udefinerbar smerte under idyllen og 
hjælpsomheden.

HELLE, HELLE: RØDBY-PUTTGARDEN
SAMLEREN, 2005. - 174 SIDER
Skildring af søstrene Jane og Tines 
liv som ekspeditricer i parfumeriet 
på Rødby-Puttgarden-færgen engang 
i 1980’erne. Et jævnt, almindeligt og 
ufarligt liv, sådan set.

HØEG, PETER: EFFEKTEN AF SUSAN
ROSINANTE, 2014. - 330 SIDER
Susan har en særlig evne, der får folk 
til at være oprigtige. Denne evne må i 
brug, da hun og hendes familie bliver 
pålagt at finde tidligere medlemmer af 
en fremtidskommission og dens forud-
sigelser - en betændt og dødsensfarlig 
opgave.



HØJRUP, PETER: ISLAND
BASILISK, 2014. - 211 SIDER
Roman i lyrisk prosa, 
hvor jeg-fortælleren 
i erindringsglimt 
gennemlever en rejse, en 
skilsmisse, et dødsfald, 

nomineringen til en stor litteraturpris 
og omkostningerne ved at skrive lit-
teratur.

MARSTRAND-JØRGENSEN, ANNE LISE: HVAD 
MAN IKKE VED
GYLDENDAL, 2012. - 540 SIDER
Samhørende: Hvad man ikke ved ; Hvis 
sandheden skal frem
Eric og Alice er et ungt ægtepar, der i 
1969 flytter ind i parcelhuset. Alice er 
på trods af uddannelse som sygeple-
jerske hjemmegående, og de får snart 3 
børn. Vi følger, hvordan de ikke-ek-
sisterende normer er ved at ødelægge 
familien.

PILGAARD, STINE: MIN MOR SIGER
SAMLEREN, 2012. - 167 SIDER
Fortælleren er en ung kvinde, der er 
blevet smidt ud af sin (pige)kæreste. 
Hun flytter hjem i præstegården til 
faderen. Med megen selvironi berettes 
om den dominerende mor, byture med 
veninden og besøg hos lægen.

PLAMBECK , DY: MIKAEL
GYLDENDAL, 2014. - 266 SIDER
Becky rejser som journalist til Afghani-
stan for at følge de danske soldaters 

hverdag. Hun knytter sig til Jan, som 
må hjemsendes i hårdt kvæstet til-
stand, og til Mikael, som under en tur 
til Sardinien bliver hendes kæreste. 
Krigen mærker uafvendeligt både sol-
daterne og dem, der elsker dem.

VILSTRUP, JENS: OPLAND 
PEOPLE’S PRESS, 2014. - 321 SIDER
Lægen Niels må vende tilbage til sin 
hjemegn, fordi faderen pludselig dør. 
Hjemme blandt barndomsvenner og 
-fjender og omgivet af familiens for-
tielser, må han konfrontere fortidens 
dæmoner og hemmeligheder i et luk-
ket minisamfund præget af mistro.

NORDISKE

BOSTRÖM KNAUSGÅRD, LINDA: 
HELIOS-KATASTROFEN
LINDHARDT OG RINGHOF, 2014. 
- 115 SIDER (SVENSK)
Mytisk roman om pigen 
Anna, der springer ud 
af sin fars pande som 

12-årig, iført rustning, hjelm og lanse. 
Faderen indlægges og Anna kommer i 
pleje, men gradvis lukker hun sig inde 
i en svær depression.

CARMONA-ALVAREZ, PEDRO: OG VEJRET 
SKIFTEDE, OG DET BLEV SOMMER OG SÅ VIDERE
TURBINE, 2014. - 250 SIDER (NORSK)
Og været skiftede og det ble sommer 
og så videre Da Johnny og Kari mister 
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deres to små døtre ved en ulykke, 
flytter de fra USA til hendes hjemland 
Norge. De får en ny datter, men er det 
nok til at genskabe en familie, parfor-
holdet og ikke mindst finde fodfæste 
selv?

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON: VALEYRI-
VALSEN : FORTÆLLEKREDS
BATZER & CO, 2014. - 205 SIDER (ISLANDSK)
16 fortællinger, der tilsammen giver 
et billede af livet i den lille fiskerby 
Valeyri. Kata cykler gennem Valeyri 
på sin vej mod aftenens kor-koncert. 
Mange ser hende og hilser og alle har 
de deres egen historie, der er bundet 
til byen, landet - og hinanden.

HEIVOLL, GAUTE: OVER DET KINESISKE HAV
SAMLEREN, 2014. - 253 SIDER (NORSK)
I 1945 bygger et ungt norsk par et 
hus, der skal danne ramme om såvel 
familieliv som en lille institution for 
værgeløse børn og voksne. Det går fint 
og alle trives, indtil katastrofen plud-
selig indtræffer

HJORTH, VIGDIS: LEVE POST-
HORNET!
TURBINE, 2014. - 194 SIDER 
(NORSK)
Kommunikationsråd-
giveren Ellinor er gået
i stå i sit liv. Da hun 

overtager en opgave fra de post-
ansattes fagforening om at undgå ind-
førelsen af et EU-direktiv, møder hun 

skæbner, der vækker hendes engage-
ment og livsglæde.

ITKONEN, JUHA: I GLIMT
LINDHARDT OG RINGHOF, 2014. 
- 412 SIDER (FINSK)
Esko Vuori befinder sig 
til åbningen af de olym-
piske lege i Tokyo i 1964 
i en verden fyldt med 

forandringer. Hjemme i Finland venter 
Liisa deres andet barn, og forventning-
erne til fremtiden er store.

SELMER, AKSEL: BOMVOGTERSKEN
JENSEN & DALGAARD, 2014. - 169 SIDER 
(NORSK)
En teenagepige skal bo alene i fjeldet 
og passe en vejbom. Hun oplever fjel-
dets barskhed og magi, og samtidig 
skal hun finde sig til rette i en ny rolle 
som voksen, hvor magtmisbrug og 
udnyttelse er en del af hverdagen.

STRIDSBERG, SARA: BECKOMBERGA : ODE TIL 
MIN FAMILIE
C&K, 2014. - 355 SIDER (SVENSK)
Jackies far bliver indlagt på psykia-
trisk hospital, fordi han har svært ved 
at finde lykken. Skæve eksistenser og 
de mange besøg bliver en del af hende 
også som voksen

TUSVIK, MARIT: SIGRID FINNE
BATZER & CO : ROSKILDE BOGCAFÉ, 2014. 
- 276 SIDER (NORSK)
Fortællerens elskelige mor er død, og 
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hun vil gerne fortælle hendes historie. 
Hun tager til Sicilien for at kunne 
nedskrive historien, men først hjemme 
i Norge igen kommer ordene om den 
handlekraftige og egenrådige mors liv.

WESTÖ, KJELL: FAREN VED AT VÆRE EN SKRAKE
ATHENE, 2004. - 373 SIDER (FINSK)
Krøniken om familien Skrake og om 
Finlands historie gennem efterkrigs-
tiden, med faderen Werner Skrake, 
den inkarnerede hammerkaster og 
lystfisker i centrum, og med søn-
nen Wiktor Juri Ansgar Skrake som 
fortælleren. Forfatteren modtog Nordisk 
Råds Litteraturpris 2014 for romanen 
”Luftspejling 38”.

EUROPÆISKE

ATKINSON, KATE: LIV EFTER LIV
GAD, 2014. - 531 SIDER 
(ENGELSK)
I 1910 fødes Ursula uden 
at vide, at hendes liv 
bliver formet af evnen 
til at leve det om og om 

igen. Med 1900-tallets store begiven-
heder som baggrund, lever hun sine 
forskellige skæbner tæt på kærlighed 
og krig.

BAKER, JO: HUSET LONGBOURN
GYLDENDAL, 2014. - 399 SIDER (ENGELSK)
Downstairs-historie som giver et helt 
nyt perspektiv på upstairs-historien i 

“Stolthed og fordom”. En velskrevet, 
spændende og rørende fortælling om 
livet for foden af trappen i Mr. og Mrs. 
Bennets husholdning.
Læs den evt sammen med Jane Austen: 
Stolthed og fordom.

BRUN, FRÉDÉRIC: PERLA
BATZER & CO, 2014. - 100 SIDER (FRANSK)
Da den franske jeg-fortæller mister 
sin mor, undersøger han forskellige 
aspekter af hendes fortid som fange i 
Auschwitz, samtidig med at han læser 
tysk litteratur og følger det lille nye liv 
der er på vej, da han skal være far.

FRANCK, JULIA: KÆRLIGHEDSTJENER
BATZER & CO : ROSKILDE BOGCAFÉ, 2014. 
- 306 SIDER (TYSK)
Efter Charlottes død flytter Beyla ind 
i hendes lejlighed og overtager både 
hendes ting og hendes liv, herunder 
blandt andet den mystiske underbo 
Albert. De indleder et kærligheds-
forhold. Dog er Albert ikke den, hun 
troede han var.

HOPE, ANNA: DE SAVNEDE
KLIM, 2014. - 280 SIDER 
(ENGELSK)
Året er 1920. Hetties 
bror overlevede krigen, 
men er nedbrudt. Evelyn 
mistede sin kæreste og 

Ada sin søn. Kvindeskæbnerne bindes 
sammen, da der dukker en dørsælger 
op i Adas hjem med en hemmelighed.
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JOYCE, RACHEL: TO SEKUNDER 
I BYRON HEMMINGS’ LIV
LINDHARDT OG RINGHOF, 2015. 
- 360 SIDER (ENGELSK)
11-årige Byron Hem-
mings bekymrer sig om 
tiden og om sin mor, der 

uden at vide det har kørt en lille pige 
ned. Hvordan kan han skærme mo-
deren og holde sammen på familien?

KEHLMANN, DANIEL: F
LINDHARDT OG RINGHOF, 2014. - 271 SIDER 
(TYSK)
I 2008 er det ikke kun finanskrisen, der 
truer. Brødrene Martin, Eric og Iwan 
har hver især som præst, spekulant og 
kunstkender levet på bedrag og falsk-
hed, men alting har en ende.

KRAMBERGER, NATASA: HIMLEN I 
BROMBÆRKRATTET
TURBINE, 2014. - 246 SIDER (SLOVENSK)
Slovenske Java, der studerer illegalt i 
Amsterdam og den gamle italienske 
fisker Bepi, der får sit barnebarn til 
samme by, har hver deres særegne hi-
storier, som slutteligt flettes sammen 
på en markedsplads.

LEMAITRE, PIERRE:  VI SES DEROPPE
LINDHARDT OG RINGHOF, 2014. - 529 SIDER 
(FRANSK)
Alfred og Édouard har overlevet 1. 
verdenskrig, men absolut ikke uden 
mén. Édouard har mistet sit underan-
sigt, sin stemme og sin fremtid. Alfred 

sin forlovede, sit job og sin stolthed. 
Tilværelsen syner mere og mere dys-
ter, indtil Édouard får ideen til et helt 
fantastisk svindelnummer, et fupnum-
mer, som vil ændre alt.

LENOIR, HÉLÈNE: FLODEN
ARVIDS, 2014. - 135 SIDER 
(ØSTRIGSK)
Thérèse skal tilbringe 
weekenden i en østrigsk 
by for at interviewe en 

berømt maler. På en fortovsrestau-
rant falder hun i snak med en ukendt 
mand. De skilles efter nogle få timer, 
men begge har svært ved at glemme 
deres møde. Spørgsmålet er nu om de 
vil ses igen.

MODIANO, PATRICK: ASKEBLOMSTER
LINDHARDT OG RINGHOF, 2014. - 138 SIDER 
(FRANSK)
Roman fra Paris, hvor byen og dens 
bygninger giver anledning til en strøm 
af fortællinger og erindringsglimt, 
som kredser om identitet, forsvinden, 
søgen og tab.
Nobelpristager 2014.

OVALDÉ, VÉRONIQUE: FUGLELIV
ETCETERA, 2014. - 288 SIDER (FRANSK)
Efterforskningen af en datters forsvin-
den fører Vida og kriminalbetjenten 
Taibo ud på en rejse til Vidas barn-
domsby og til sandheden omkring en 
række skjulte familiehemmeligheder.
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THOMPSON, ANNE: DIN HENGIVNE : ET ÆGTE-
SKABSDRAMA OM METTE OG PAUL GAUGUIN
GYLDENDAL, 2014. - 444 SIDER (ENGELSK)
Paul og Mette Gauguins veje skilles 
da Paul i 1885 vælger at rejse til Paris 
for at forfølge sine kunstneriske ambi-
tioner og efterlader kone og fem børn 
i København. Et stærkt portræt af en 
selvstændig og utraditionel kvindes 
udfordring; kærligheden til en kom-
promisløs kunstner.

AMERIKANSKE

ADICHIE, CHIMAMANDA NGOZI: 
AMERICANAH
GYLDENDAL, 2014. - 512 SIDER
Ifemelu og Obinzi fra 
Nigeria er forelskede, 
men bliver splittede, da 
Ifemelu får et stipen-

dium til USA, og Obinzi må leve som 
illegal immigrant i London. Begge 
opdager hvad det vil sige at være sort. 
Men hvad med kærligheden?

CUNNINGHAM, MICHAEL: SNEDRONNINGEN 
GYLDENDAL, 2015. - 253 SIDER 
Det er vinter i et nedslidt kvarter i 
New York, hvor brødrene Tyler og 
Barrett begge overvejer, hvad de skal 
med deres liv. Tyler sniffer kokain og 
venter på sit musikalske gennembrud, 
mens Barrett er blevet forladt af sin 
kæreste. Kan læses sammen med H.C. 
Andersens eventyr ‘Snedronningen’.

HARMAN, PATRICIA: FRA HJERTET 
: EN JORDEMODERS REJSE
CICERO, 2014. - 363 SIDER
Patsy lever et enkelt, 
selvforsynende liv i hip-
piekollektiver på landet 
i Minnesota. Da hun 

bliver gravid, går det op for hende at 
hjemmefødsler ikke er velansete. Hun 
vælger derfor jordemorgerningen og 
bliver varm fortaler for kvinders ret til 
naturlig fødsel.

OTSUKA, JULIE: OG VI KOM OVER HAVET
HR. FERDINAND, 2014. - 191 SIDER
I 1919 kommer en gruppe unge ja-
panske kvinder til Californien, hvor 
de skal giftes med mænd, de aldrig 
har mødt. Der venter dem en hård og 
slidsom tilværelse i det fremmede, 
men de fleste holder ud og kæmper 
for at skabe et liv for sig selv og deres 
familie.

RACHMAN, TOM: STORHED OG FALD
POLITIKEN, 2014. - 374 SIDER
Den godt 30-årige Tooly indleder i 
2011 en odyssé i jagten på sin identitet 
og sandheden om sin opvækst. Det 
bliver et gensyn med de personer, der 
har taget sig af hende samt tilbageblik 
til 1988 og den mellemliggende tid.

RUSSELL, KAREN: SUMPLANDIA! 
TIDERNE SKIFTER, 2014. - 411 SIDER
Bigtree-familien driver en alligator-
park. Da moderen dør opstår proble-
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mer, og den 13-årige Ava tager på en 
rejse ud i sumpen til den skræmmende 
egn Underverdenen i forsøget på at 
redde dem alle.

SELASI, TAIYE: GÅ VÆK, GHANA 
GYLDENDAL, 2014. - 359 SIDER
Fire børn i familien Sai med ghane-
siske, nigerianske og skotske rødder 
kæmper med identitet og selvværd un-
der deres opvækst i USA, efter at deres 
far har forladt dem og uden forklaring 
er rejst tilbage til Ghana.

VANN, DAVID: JORD
GYLDENDAL, 2014. - 276 SIDER
Galen forsøger at nå 
et højere bevidstheds-
niveau via new age. 
Men han bliver konstant 
forstyrret af virkelighe-

den i form af sin irriterende mor, den 
seksuelt udfordrende kusine og resten 
af familien. På en familieudflugt spid-
ser det til og katastrofen nærmer sig.

FOREGÅR EKSOTISKE 
STEDER

DURAS, MARGUERITE: DÆMNING MOD 
STILLEHAVET
VANDKUNSTEN, 2014. - 344 SIDER (FRANSK)
På en slette i Fransk Indokina, i det 
sydlige Vietnam, kæmper en mor 
mod det korrupte kolonistyre for at 

overleve sammen med sine store børn, 
Suzanne og Joseph, men Stillehavet 
oversvømmer afgrøderne. En rig 
kineser er tiltrukket af Suzanne, der 
drømmer om at komme væk, men vil 
hun gøre det for enhver pris?

HAMID, MOHSIN: SÅDAN BLIVER DU STINKENDE 
RIG I DET NYE ASIEN 
GYLDENDAL, 2014. - 267 SIDER (PAKISTANSK)
Den pakistanske forfatter bygger sin 
roman op som en selvhjælpsbog, hvor 
hovedpersonen følger rådene til at slå 
sig fri af millionbyens slum og blive 
rig.

ONDAATJE, MICHAEL: KATTENS BORD
BATZER & CO : ROSKILDE BOGCAFÉ, 2014. - 302 
SIDER (CANADISK)
Erindringsroman om den 11-årige 
dreng Michael, der i 1954 foretager en 
21 dage lang sørejse fra det daværende 
Ceylon til England. Rejsen bliver en 
sand opdagelsesrejse, der får stor be-
tydning for hans voksne liv

OZ, AMOS: MELLEM VENNER 
GYLDENDAL, 2014. - 194 
SIDER (ISRAELSK)
Noveller. Indlevede skil-
dringer af ensomme og 
længselsfulde mennes-
ker i en israelsk kibbutz i 

1950’erne, hvor fællesskabet ellers er et 
af målene med tilværelsen.
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SAMARTIN, CECILIA: KVINDER I HVIDT
BAZAR, 2014. - 553 SIDER (CUBANSK)
Doña Maria drømmer om at hendes 
nevø Ernesto skal vende tilbage fra 
et arbejdsophold som neurolog i 
Venezuela uvidenden om at han lever 
under grusomme forhold i et cubansk 
fængsel. I fængslets venteværelse 
møder hans kone andre kvinder, der 
ligesom hun går forgæves og sammen 
danner de frihedsgruppen “Kvinder i 
hvidt”.

UDFORDRENDE

HUSTVEDT, SIRI: DEN FLAM-
MENDE VERDEN
LINDHARDT OG RINGHOF, 2014. 
- 439 SIDER
Om den fiktive kun-
stner Harriet Burdens 
liv og kunstneriske 

eksperimenter i en mandsdomineret 
verden. Et fragmenteret puslespil af 
anmeldelser, interviews og bidrag fra 
menneskene omkring hende afslører 
langsomt kunstnerens sande jeg
Sat op som teaterstykke af Mungo Park.

JOYCE, JAMES: ULYSSES 
ROSINANTE, 2014. - 795 SIDER
Roman der foregår den 16. juni 1904 i 
Dublin og afspejler nogle få menneskers 
liv og tanker. Vi følger annonceagenten 
Leopold Bloom, hans utro hustru Molly 
og den unge forfatter Stephen Dedalus.

REHR, HENRIK: GAVRILO PRINCIP
FAHRENHEIT, 2014. - CA. 230 SIDER
Tegneserie - graphic novel. Som i 
et græsk skæbnedrama oprulles de 
begivenheder, som i juni 1914 førte 
til den unge bosniske student Gavrilo 
Princips attentat mod ærkehertug 
Franz Ferdinand, og som samtidig 
blev optakten til d. 1. verdenskrig.
Denne har vi med stor succes læst i DR 
Romanklubberne.

KLASSIKERE

ACHEBE, CHINUA: ALT FALDER FRA HINANDEN
BECHS FORLAG - VIATONE, 2013. - 172 SIDER
Okonkwo bor i en traditionel afrikansk 
landsby. Lige siden han var ganske 
ung, har han stræbt efter anerken-
delse og indflydelse. Nu er han en af 
stammens stormænd, har tre koner og 
mange børn. Missionærer kommer til 
landsbyen og alt forandres
Kan læses sammen med Chimamanda 
Ngozi Adichie: ”Americanah”.

ACHEBE, CHINUA: TRIVES EJ 
LÆNGERE HER
BECHS FORLAG - VIATONE, 
2014. - 155 SIDER
Obi er en moderne mand, 
som har læst i England 
og ved hjemkomsten til 

Nigeria får en lukrativ stilling i Eksamens-
kommissionen. Han nægter at modtage 
bestikkelse, men bukker under for presset.
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COSSERY, ALBERT: TIGGERNE OG DE HOVMODIGE
LØVENS FORLAG, 2014. - 201 SIDER
En ung luder bliver dræbt af den 
tidligere universitetslærer, Gohar, som 
er afhængig af sin ven poeten og hash-
handleren, Yéghen. Kriminalkommis-
særen, der er bøsse, indleder jagten på 
forbryderen i Kairos slum.

ISHERWOOD, CHRISTOPHER: 
MR. NORRIS SKIFTER TOG ; 
FARVEL TIL BERLIN
SIGNET, 2002. - 300 SIDER
Mr. Morris skifter tog: 
Roman om en ung 
englænder i Berlin 1930-

33 og især om hans oplevelser med en 
charmerende engelsk plattenslager. 
Farvel til Berlin: Roman om en engelsk 
journalists indtryk fra Berlin i tiden 
omkring nazismens magtovertagelse.
De to romaner danner baggrund for 
musicalen Cabaret.

KIRK, HANS: FISKERNE 
GYLDENDAL, 2014. - 393 
SIDER
Kollektivroman om 
en gruppe Vesterhavs-
fiskere der flytter læn-
gere ind i landet for at 

bo ved fjorden. Deres tilhørsforhold til 
Indre Mission skaber uro og dyb kon-
flikt med bøndernes mildere grundt-
vigianske tro.

LAGERLÖF, SELMA: LILJECRONAS HJEM 
GYLDENDAL, 2014. - 333 SIDER
På præstegården Lövdala bor Maja 
Lisa med sin blide præstefar, men 
da han gifter sig igen bliver livet et 
helvede for den unge pige. Stedmoren 
gør nemlig alt for at lægge hindringer i 
vejen for hendes liv og lykke.

10

TIL NOTATER:



Adresse: BØRKOP BIBLIOTEK
 Ågade 6
 DK-7080 Børkop
Telefon: 76 81 34 60

Adresse: EGTVED BIBLIOTEK
 Tybovej 2
 DK-6040 Egtved
Telefon: 76 81 34 70

Adresse: GIVE BIBLIOTEK
 Vimmelskaftet 2
 DK-7323 Give
Telefon: 76 81 34 50

Adresse: JELLING BIBLIOTEK
 Byens Hus, Møllegade 10
 DK-7300 Jelling
Telefon: 76 81 34 20

Adresse: VEJLE BIBLIOTEK
 Willy Sørensens Plads 1
 DK-7100 Vejle
Telefon: 76 81 32 00

Adresse: Willy Sørensens Plads 1
 DK-7100 Vejle
Telefon: 76 81 32 00
E-mail: vejlebib@vejlebib.dk
Web: www.vejlebib.dk


