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De tette, intense historiene i denne prisbelønte novellesamlingen kretser alle rundt eksistensielt utfordrende
situasjoner, samtidig gjør de skarpe snitt inn i ulike sosiale virkeligheter. Vi møter mennesker i oppbrudd og
desperasjon, unge voksne i konfrontasjon med seg selv og livet de lever.
Det gis vare skildringer av stemninger, religiøse lengsler og avstandene som finnes mellom folk som står
hverandre nær.
Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori.
Det var en varm sommerkveld. Jeg og kjæresten hadde nettopp kommet fra syden og var brune og fine. Jeg
var spent og pulsen var høy, selv om jeg gikk nølende opp stien. Jeg ante ikke hva jeg kunne vente meg, men
jeg kjente at det begynte å banke innenfor. Etter tiggingen brukte jeg igjen mye tid på å se på mennesker rundt
meg. Ved siden av lesingen, ble observasjon av folk en egen syssel. Det var rart å se hvordan.
FAKTA: Kristopher Schau. Kristopher Hugh Martin Nilsson Schau (født 12. august 1970 i Oslo). Schau er

sønn av Finn Schau, og broren til Aleksander Schau. Evig eies kun et dårlig rykte, synger Henning Kvitnes.
Jeg liker både teksten, melodien og Kvitnes karakteristiske stemme. Jeg tenker alltid på denne sangen når.
«Der er mange ganger i en Sunnmørings ansikt noe bittert og hjemløst å lese, som om han tenker: «Den
gangen for tusen år siden, da de gamle nektet å betale. Norsk teoretisk Innføring i Smertefri Puling (Uten bruk
av giftige narkotiske stoffer til å lamme nervene i underlivet med (sånn at man ikke kjenner hvor.
NR.3 ANDUNGEN SOM VILLE SNAKKE VAKKERT Det var en gang en liten andunge som gikk og
vagget og ville ut i verden. Han tok veien forbi stallen, og der møtte han Mons. DinNettAvis, utenlandske og
norske nyheter. Trumponomics og nye eller gamle politiske strømninger? Kjell Gunnar Bleivik 8 desember
2016. Det var engang en mann som var ute å ferdes. Så kom han langt om lenge til en stor og vakker gård; det
var en herregård så gild at den gjerne kunne ha vært et.

