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Det ækle er en hundeprut, der er et bolsje. Det ækle er det, som er smattet og uformeligt, og det er det glatte og
uhåndgribelige. Døden og forrådnelsen er ækel, men kravlende liv er det også. Det ækle selv er ækelt. Det
ækle gør noget ved os. Det trænger sig på, fylder os med væmmelse, giver kvalme, sætter sig i næseborene og
hænger fast på nethinden. Det ækle får os til at føle afsky. For kulturer, for politik, for køn, for kroppen. Og vi
bruger det ækle i vores bedømmelser af verden, andre mennesker, andre væsner, ting. For det ækle anfægter os
på det dybeste. Derfor handler Det ækle om vigtigheden af, at vi aktivt tager stilling til det, vi væmmes ved.
For selvom følelsen af afsky er spontan og svær at kontrollere, betyder det ikke, at vi ikke er ansvarlige for
den. For det ækle har betydning for vores holdninger og handlinger. Det ækle består af ni kapitler, der
indkredser det ækle ud fra forskellige vinkler. Læs blandt andet om klam og grænseoverskridende ledelse. Om
ulækre indvielsesritualer. Om lystfølelse i et seksuelt overgreb. Om afskyen ved den lækkende krop. Om
teenagerens væmmelse ved pubertetens biologiske forandringer. Om den ækle anden. Og om vores
fundamentale væmmelse ved at slå ihjel.
Kom med på opdagelse verden rundt, og find de særeste, skønneste og vildeste dyr fra Himalayas højder til
… Det første tyske troppetransporttog i Fredericia om morgenen den 9. En overraskende historie med adelige
frøkener, kriminalitet, bander, spøgelser, næsehorn og havenisser… Bogen er en e-mail-roman mellem Rune

T. På de enkelte sider vil jeg beskrive mine forskellige interesser. Kom, nu går vi i byen og finder en god
mand til dig Lyrik: Afholdssangen har mit hjerte, afholdssangen er mit håb. august 2014: ”Friederikesdal”
udkommer. finger op for analsex det er bare for skønt. Intet er normalt. Det står ikke noe i koranen om at
familien har rett til å inngå ekteskapsavtaler på vegne av barna. Jeg tænder for vildt på sex i numsehullet, uh
elsker at blive kneppet i røven. Mogens Jerløv maj 3, 2012 kl.
Tænder lidt på tanken om to fyre der knepper mig på en gang. I koranen står det : 'Menn er kvinners
formyndere pågrunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med framfor andre, og pågrunna de utgifter de
bærer. På de enkelte sider vil jeg beskrive mine forskellige interesser. Derfor skal rettskaffene kvinner være
lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud. Men tør ikke sige det til min mand. Vennerne står på
sidelinien og siger:”Nu må du altså også se at komme videre. Jeg er så småt begyndt og har meget 'på
bedding', men der er jo meget der skal passes, så det er ikke altid, man har den tid der skal til. Der er gode råd
at hente i naturmedicinguiden, og på hjemmesiden kan du gratis downloade et helt kapitel Tag på en rejse
gennem tiden og oplev det stemningsfulde tivoli fra 1930'erne. Spil Banko og Bingo og spil det flotteste Ludo
du nogensinde har set.

