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Med Bedstemødre for Fred er Jens Hostrup nået til sin fjerde samling af politisk ukorrekte noveller (PUN).
Også denne gang bliver der skudt på alt, hvad der bevæger sig, og forfatteren udstiller med stor fornøjelse
forskellige eksempler på inkompetence og uduelighed blandt store og små – mest store, for deres
inkompetente beslutninger går ud over os alle! Læserne kan ligeledes glæde sig til gensynet med kendte
personer som ligestillingsministerinden Anomalie Gungerdrylle, statsministerinden Oasis Marbleface, doktor
Arsecavity og Lavmaahl-klanen; vi hører nyt om Gargoyle Brandert-selskabets aktiviteter, finansministeren
Ulyksalighedsvang og hans med-/modarbejderinde Hælved fra de Fri Radikaler og det sidstes
yndlings-hadeobjekt: von Slurk, der gør, hvad han kan, for at svare for sig. Uddrag af bogen Men Olle havde
stadig sin ubetvingelige lyst til at frelse andre, og jo længere væk, de var, des bedre. En af hendes tidligere
hjerteveninder havde engang sagt til hende, at der faktisk var en hel del fattige mennesker i dette land, der godt
kunne trænge til en hjælpende hånd, men det var blevet afvist hårdt og fagligt af Olle med ordene: Vores
velfærdsstat tager sig af vore trængende, men der er ingen, der tager sig af de trængende i ulandene, og
desuden lugter vore trængende, når jeg kommer tæt på dem. Da hjerteveninden engang havde opfordret Olle
til at tage nogle trængende muhamedanske ofre ind i sit store hus (du har jo plads nok), var hjerteveninden
pludselig blevet tidligere hjerteveninde, som aldrig mere blev inviteret til drikkegilde med de andre Fri
Radikaler-veninder. Om forfatteren JENS HOSTRUP har gennem et liv med forskelligartede arbejdsforhold

som landarbejder, chauffør, militærmand, forretningsmand, lærer, maler/grafiker og forfatter erhvervet sig et
omfattende livsgrundlag med tilhørende erfaringer, ærgrelser og glæder at trække på til sine fritvoksende og
fabulerende skrøner.
Har du en psykopat i dit liv.
Læs mere her. “For satan mor, du slikker min pik. Få hjælp til - Madlavning På vores hjemmeside kan du
læse om forskellen mellen den spanske og danske kultur,krydret med billeder, nogle spanske, engelske og
danske vittigheder, pc-tips. Tag en snak med vores eksperter og få en unik rejse, ud fra jeres drømme og
ønsker. Nedfrysning af æblegrød. Min mand døde i november og efterlod mig og vores to sønner. Læs her,
hvordan psykopaten får skovlen under dig, og hvad du kan gøre. Du slikker pik på mig, mor. I år havde vi
glæden af at kunne konfirmere fire unge mennesker - alle i Udby kirke søndag den 15. Få hjælp til Madlavning På vores hjemmeside kan du læse om forskellen mellen den spanske og danske kultur,krydret
med billeder, nogle spanske, engelske og danske vittigheder, pc-tips. april. Du slikker pik på mig, mor.
Hele historien startede med, at min familie skulle på den årlige sommercamping med resten af familien.
Forfatter: Koksilasten. - Opskrifter og diskussion om veganer og vegetar mad. Det var en festlig dag, hvor
kirken var fyldt til randen. Skal jeres rejse til Indien være noget helt særligt. Gratis erotiske historier, noveller
og tekster. Mads og Karens ældste datter, Elisabeth - også kaldet Lise -havde indsamlet en del arkivalier
vedrørende slægten, men på grund af hendes alt for tidlige død som.
Få hjælp til - Madlavning På vores hjemmeside kan du læse om forskellen mellen den spanske og danske
kultur,krydret med billeder, nogle spanske, engelske og danske vittigheder, pc-tips. Læs og stem på frække
sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Skal jeres rejse til Indien være noget helt særligt.

