
Oberstinde Witherbys nudist-party
Hent bøger PDF

Willy Breinholst

Oberstinde Witherbys nudist-party Willy Breinholst Hent PDF "Hvis ikke Athur Mulhooley i sin tid havde
fundet på at smøre sig ind over hele kroppen i MULHOOLEYS SOLOLIE, og hvis ikke Vorherres små

evadøtre var så glade for at udstille deres yndigheder som tilfældet er, ville Mhitchurch Mold i dag sikkert
stadig have været en nydelig lille by på seks-syv tusinde indvårnere, og der ville stadig have været en

afdeling af Leicesterbanken, en smørestation, et apotek og en pigeskole ..."

Denne historie indgår også i Willy Breinholst humoristiske og bizarre samling MIN VINGEDE HEST.

Den danske forfatter Willy Breinholst (1918-2009) har skrevet en lang række humoristiske bøger og står
desuden bag to af filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" fra sidst i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger

er udgivet i 100 lande, oversat til utallige sprog og solgt i over 70 millioner eksemplarer.

 

"Hvis ikke Athur Mulhooley i sin tid havde fundet på at smøre sig
ind over hele kroppen i MULHOOLEYS SOLOLIE, og hvis ikke
Vorherres små evadøtre var så glade for at udstille deres yndigheder
som tilfældet er, ville Mhitchurch Mold i dag sikkert stadig have

været en nydelig lille by på seks-syv tusinde indvårnere, og der ville
stadig have været en afdeling af Leicesterbanken, en smørestation, et

apotek og en pigeskole ..."

Denne historie indgår også i Willy Breinholst humoristiske og
bizarre samling MIN VINGEDE HEST.

Den danske forfatter Willy Breinholst (1918-2009) har skrevet en
lang række humoristiske bøger og står desuden bag to af

filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" fra sidst i 1960‘erne.
Willy Breinholsts bøger er udgivet i 100 lande, oversat til utallige

sprog og solgt i over 70 millioner eksemplarer.
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