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informeret om en global manipulation, der har fastholdt og forlænget den ”mørke middelalder” helt op til vor
egen tid. Man ved ikke, om man skal grine eller græde, men uberørt forbliver ingen nulevende. Donna

beskriver også i sin dagbog, hudløst ærligt, kønnenes relationer. Uvenskab og had bliver afløst af venskab
under og over dynen. Det hellige går hånd i hånd med lidenskaben, afstanden mellem kvinde og mand er

kortere end vores længsel. Uddrag af bogen Du er tidligt hjemme, sagde Romano, da Mia låste sig ind. Jeg fik
sådan lyst til dig, sagde hun og løsnede hans slips. Det var en dejlig overraskelse, sagde han og begyndte at
klæde sig af. Da han kom ind til sengen, lå Mia allerede nøgen ovenpå hans dyne. Mens Romano kravlede op
i sengen, skubbede hun ham på skuldrene og sagde: Du ved, hvordan jeg kan lide det. Han lagde sit hoved
mellem hendes lår, og mens Mia gned ham blødt på ørene, slikkede han hende ind i Paradis. Om forfatteren
Mogens Jønsson blev født i 1933 i Gentofte. I 1954 blev han designuddannet ved Deutsche Bekleidungs-
Akademie i München. Han har som selvstændig konsulent været aktiv i flere europæiske lande. Efter sin
pensionering har han fået tid til at viderebringe noget af den viden, skæbnen har spillet ham i hænde.

 

Læserne bliver, som nogle af de første, informeret om en global
manipulation, der har fastholdt og forlænget den ”mørke

middelalder” helt op til vor egen tid. Man ved ikke, om man skal
grine eller græde, men uberørt forbliver ingen nulevende. Donna
beskriver også i sin dagbog, hudløst ærligt, kønnenes relationer.

Uvenskab og had bliver afløst af venskab under og over dynen. Det
hellige går hånd i hånd med lidenskaben, afstanden mellem kvinde
og mand er kortere end vores længsel. Uddrag af bogen Du er tidligt
hjemme, sagde Romano, da Mia låste sig ind. Jeg fik sådan lyst til
dig, sagde hun og løsnede hans slips. Det var en dejlig overraskelse,
sagde han og begyndte at klæde sig af. Da han kom ind til sengen, lå
Mia allerede nøgen ovenpå hans dyne. Mens Romano kravlede op i



sengen, skubbede hun ham på skuldrene og sagde: Du ved, hvordan
jeg kan lide det. Han lagde sit hoved mellem hendes lår, og mens

Mia gned ham blødt på ørene, slikkede han hende ind i Paradis. Om
forfatteren Mogens Jønsson blev født i 1933 i Gentofte. I 1954 blev

han designuddannet ved Deutsche Bekleidungs-Akademie i
München. Han har som selvstændig konsulent været aktiv i flere
europæiske lande. Efter sin pensionering har han fået tid til at

viderebringe noget af den viden, skæbnen har spillet ham i hænde.
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