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Under en gennemsøgning af en container på Genbrugsstationen på Kløvermarken i København finder Peter
Olufsen i den voldsomme mængde af utrolig uinteressante bøger et lille kina-hæfte, hvor en førtidspensioneret
skolelærer har ført en dagbog, der skildrer en usædvanlig kedelig mands liv og hans utrættelige kamp og
optagethed af livets trivialiteter. Det er uden sammenligning den kedeligste dagbog, jeg nogensinde har læst!
sagde forlægger og forfatter Peter Olufsen. Derfor måtte den udgives! 104 sider. Forside af Peter Michael
Hornung. Softcover.
For mit eget vedkommende hørte jeg gruppen en aften i Karrusellen i 1967. 28 År Københavnsområdet:
Sexnoveller 'K O M P A G N I E T' Om livet i ØK EAC skibe. Han har haft uro i kroppen flere dage og
alenetid i lejren er som at vinde i … 21 - Skovhugger II - Lars Skrevet af Anjapigen | 19-11-2016 00:01:03
(Gang bang) 'Jeg er havnet i en usynlig cirkel på gulvet som danner mur om mig, en lille scene, som giver
kunstig afstand til mændene. Det følgende er dels en beretning om egne oplevelser og dels materiale, som
andre kuttebrødre velvilligt har stillet til rådighed. maj 1957 7001. Her er så en lille ny historie på engelsk til
dem som har bedt om det. maj 1957 7001. Matros og aspirant på en Kina, Japan rejse fra 10.
Skrevet af Lagertha Tilføj til min liste. maj 1957 7001. Det følgende er dels en beretning om egne
oplevelser og dels materiale, som andre kuttebrødre velvilligt har stillet til rådighed. … Læs de saftige og

frække sexnoveller. 43 - Skovnymfen Skrevet af Chilipigen Tilføj til min liste En familiefar er på ferie med
familien. Og om aldersforskel denne gang. Han har haft uro i kroppen flere dage og alenetid i lejren er som at
vinde i … 21 - Skovhugger II - Lars Skrevet af Anjapigen | 19-11-2016 00:01:03 (Gang bang) 'Jeg er havnet i
en usynlig cirkel på gulvet som danner mur om mig, en lille scene, som giver kunstig afstand til mændene.
Efter en hyggelig 75-års fødselsdag og en efterfølgende god nats søvn på Den gamle Grænsekro ville Janna
Hansen nemlig sammen med familie og … 43 - Skovnymfen Skrevet af Chilipigen Tilføj til min liste En
familiefar er på ferie med familien. Efter en hyggelig 75-års fødselsdag og en efterfølgende god nats søvn på
Den gamle Grænsekro ville Janna Hansen nemlig sammen med familie og … 43 - Skovnymfen Skrevet af
Chilipigen Tilføj til min liste En familiefar er på ferie med familien. Her er så en lille ny historie på engelsk
til dem som har bedt om det. Rygter, andet sjovt og min e funderinger. Efter en hyggelig 75-års fødselsdag
og en efterfølgende god nats søvn på Den gamle Grænsekro ville Janna Hansen nemlig sammen med familie
og ….

