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Veien videre ligger klar og rett foran Monika. Først skal hun ha lang sommerferie, deretter skal hun fortsette
på skolen. Så kommer tvilen. Hva er det hun virkelig vil?
Med en sikker, litterær fortellerstemme lar Eva Jensen oss bli kjent med Monika. Vi deler sommeren med
henne, en sommer der Monika må ta valg som vil prege resten av livet hennes.
Slikt er sinnsykt vanskelig med navnet mitt xP Er ikke så mange farger og bilmerker f.eks på Å :P Og du har
forresten et nydelig navn! :D 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone,
og kanten på kappen hans fylte tempelet. Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori Når
jentene skulle i pysjamasparty i barnehagen, skulle de egentlig ha noen ullpysjer på seg. Tenkte at ullpysjer
var mer praktiske å ha på seg midt på vinteren. Litt på etterskudd med innlegget da jeg siden natt til 18 mai har
vært noe (ganske) redusert. Noen ganger må man bare lytte til kroppens behov. erotiske noveller og
sexhistorier, fatnasier og drømmer. Hvorfor: Det er sant som det sies, man glemmer aldri første gangen. Første
gangen man kjører bil. Medisin og fysioterapi. Min samboer bruker Sinemet 12,5 mg/50 mg. I går var han hos
lokal lege fordi han den siste tiden har følt seg stivere i skuldrene (kroppen. Det er et menneske. Et levende,
nakent, blåfrossent spedbarn. “Ser jeg syner”? tenker Schou Nilsen. “Har jeg blitt gal?” Et kjærlig minne. Den
tjukke håndskrevne oppskriftsboka med brune permer ligger i øverste skuff i kjøkkenbenken. Det er fortsatt

fettflekker og litt mel på noen. Noen ganger tar jeg beslutninger jeg kanskje ikke helt har tenkt gjennom. Da
VG ringte meg å lurte på om jeg var redd for at jeg kanskje trengte politibeskyttelse.

