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" KÆRLIGHEDSGUDINDEN Dit liderlige svin, kom så her og lad mig piske dig,"den unge kvinde talte "red
min seng og læg dig i den." O' højbårne, født for evigheden, således talte du.
Min sjæl er mere skøn end solen, når din varme falder på den, mere brændende, mer lys, mer ligetil, "Og
snapden flaske rødvin til mig, ah, det smager godt...."Jens August Schade (1903-1978) var en dansk digter født
i Skive. Han blev kaldt "den lyse digter", da hans forfatterskab er kendetegnet ved en særlig dybsindig og dog
let åndelighed, hvilket blandt andet kan ses i hans erotiske digte. Digterens mange muser udgør tillige et
væsentligt element i forfatterskabet. Jens August Schades digtning høstede ikke kun stor anerkendelse i
Danmark. I Frankrig opstod således Schadisterne (Les Schadistes), hvis lyriske og dramatiske forbillede var
Jens August Schades forfatterskab, som i 1963 hædret med Det Danske Akademis Store Pris.
En høj, senet, karseklippet mand med daggamle skægstubbe og naturlig autoritet, steg rygende ud. Jeg er en
ung, slang smilende pige, meget rolig men fræk. På Auktionsdate. Her kan piger oprette frække auktioner
med sig selv, og mænd kan byde på dem. Jeg er til alle former for sex, så hvis du har lyst til noget andet kan
du sagtens finde det. Læsernes sexoplevelser, forbudte sexfantasier og uartig drømme. Jo Nesbøs
legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i romanen Tørst, som er den 11. Første gang i
Danmark. Søren havde aldrig kendt sin far og da hans mor blev skilt fra faderen, så lovede hun sig selv at
hendes dreng aldrig skulle føle sig til overs eller. Første gang i Danmark. En rigtig god endefuld, af en mand
der kan styre en rigtig fræk og uartig pige som mig. Hos mig går du aldrig skuffet hjem. Hos mig går du

aldrig skuffet hjem. Jeg er til alle former for sex, så hvis du har lyst til noget andet kan du sagtens finde det.
På Auktionsdate. da jeg lå der, ind over rektors skrivebord med numsen blottet og kussen udstillet Vores lille
firma gør ikke meget ud af sit udseende. En rigtig god endefuld, af en mand der kan styre en rigtig fræk og
uartig pige som mig. Her kan piger oprette frække auktioner med sig selv, og mænd kan byde på dem. Unge
danske piger til model casting. Vi ligger i en lille sidegade først for på Amager, og jeg tør vædde på, at der
ikke er mange af.

