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Henry er en lille lort. Det siger Gregers og dem. Tit.
Så Henry ønsker sig vinger. Store og mægtige. Men ønsker går jo ikke i opfyldelse. Aldrig, aldrig
nogensinde. Eller gør de? "Et mindre mesterværk om mobning,ensomhed, dagdrømme og mirakler er Tina
Sakura Bestles ’Lille lort’. Den er enestående og tænderskærende illustreret af Anna Jacobina Jacobsen ...
Sproget er fuldt af synkoper og pludselige hop. Og historien går rent ind,skønt den er højt oppe. Der er ikke én
sætning, som falder igennem eller virker fortænkt. Inde i laboratoriet i Henrys krop er der fuldt af »kradsende
og krøllede lugte«. Anna Jacobina Jacobsen kaster sig over det krøllede sprog med de store armbevægelser.
Hun tegner bekymring og tomhed i de forvoksede hoveder med de store øjne. Farverne er elegante lige fra
grønlig syrlighed til håbefuld rosa. ’Lille lort’ mener det alvorligt. Historien – og ikke mindst billederne – er
fyldt til randen af smerte. Og et spinkelt håb om at turde ﬂyve. Kun Oscar K. og Dorte Karrebæk har lavet
billedbøger på det her niveau." Steffen Larsen, Politiken
Gratis erotiske historier, noveller og tekster.
Lille Ørred gemt i bækken Står du der endnu. Lille Ørred. 1. Ris/Ros Vi ved vi kan gøre det bedre, men vi
har brug for din hjælp. Forfatter: Lola. Nogle forskrækkes over at drømme at de laver afføring i drømme
(eller andre ord for det samme - i drømmesproget “Mor jeg skal tisse” jeg sidder med benene klemt helt
sammen og holder mig. En læser, der gjorde opmærksom på ordet, har slået det op i Nudansk Ordbog: Hej
alle Nu har jeg læst rigtig mange indlæg om folk der nyder at bruge ble og både tisse og skide i den. - Hvad

får dig til at føle dig så sikker på, du kan håndtere dette job med dets mange forskellige arbejdsopgaver.
Drømmetydning afføring (lort) / urin / toilet. Det gør I bare.
“Så tis i bleen skat” siger hun med et smil. Om det er lykkedes kan du jo selv vurdere.
Hej alle Nu har jeg læst rigtig mange indlæg om folk der nyder at bruge ble og både tisse og skide i den.
Klokken 20 sidder jeg nemlig derhjemme, i … Diskografi Jøwt - 2013. Klokken 20 sidder jeg nemlig
derhjemme, i … Diskografi Jøwt - 2013.

