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STORE SPEKTAKLER I VESTERRUDE Michael Skovholm Hent PDF Som i alle andre små samfund er
også disse personer at finde i Vesterrude: landbetjenten, kromanden, samleren, børnelokkeren, idrætsmanden,
der brænder for klubben og måske søger at indfri sine egne ambitioner gennem de unges præstationer. Et
samfund, der også har sin vindueskigger, som er hjemmeboende hos sin gamle mor, samt mange flere. De
binder det lille samfund sammen, giver det sit særpræg og sørger for, at sladderen aldrig løber tør for

brændstof.

Der findes også en flydepenneklub. Disse kuglepenne indeholdende sparsomt påklædte skønheder, der mister
tøjet, når kuglepennen vippes. Samt en klub for modelbaneentusiaster. I øvrigt går de kødelige lyster og

interessen for elektriske modeltog her op i en højere enhed.

Det hele ender med et brag af et boksestævne, hvor den lokale klub må kæmpe benhårdt for at bevare æren
intakt.

Uddrag af bogen

De var tilbage i køkkenet, og Ewald var sluppet med skrækken. Oplevelsen af næsten at være blevet afsløret
havde fået ham til at indse, hvor nødig han ville risikere at blive taget på det forkerte ben.

Derfor ville han på en sober måde, redegøre for de forskellige magasiner, der var at finde under forlagets
vinger.

– Det er jo sådan, at forlaget her skal tilfredsstille en stor og mangfoldig kundegruppe.

Han gjorde en kunstpause og tog en slurk af vinen.

– Derfor har vi et meget varieret udvalg, der passer til vores brede kundesegment.

Han var godt tilfreds med sit ordvalg. Mona grinede.

– Er det derfor, I sælger porno?

– Vi distribuerer magasiner med erotisk tilsnit, korrigerede han hende.

Ewald syntes selv, han var sluppet elegant omkring denne ømtålelige detalje og fik lyst til at binde en sløjfe
til slut.

– Desuden er vi medvirkende til at holde værre magasiner væk fra det danske marked.

Om forfatteren

Michael Skovholm er vokset op i Århus og bor i dag i Skanderborg. Til daglig er han kirketjener. Er stor
ynder af science fiction og læser også med begejstring humoristen Finn Søeborg.
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