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Min smukke taber Thorstein Thomsen Hent PDF Jeg blev rød i hovedet af skam, da jeg så hendes tøj, der
ikke var tøj, men mere påklædning. Plisseret nederdel og blaser, sådan lidt som kostskolepiger i en

amerikansk vintagepornofilm. Knæstrømperne var skotskternede. Jeg havde gjort så meget ud af mig selv til
denne aften, fordi jeg vidste, jeg ville være i samme rum som hende og Amrit. Jeg ville slå hende af pinden.

Men da hun stod dér, var jeg klar over, at jeg ikke var andet end en fucking provinspige, en
landbrugsteenager uden personlighed ligesom alle de andre, der troppede op i sort og hvidt tøj, læderjakker,
slidte jeans, hængerøvsbukser, fodboldbluser, løbetøj, sorte spidse sko, kondisko og gik rundt og troede, de

var noget særligt. Men det var hende, der var noget særligt.

Mille er vildt forelsket i Amrit, men da han bliver kæreste med Lulu i stedet for, beslutter Mille sig til at blive
en anden.

 

Jeg blev rød i hovedet af skam, da jeg så hendes tøj, der ikke var tøj,
men mere påklædning. Plisseret nederdel og blaser, sådan lidt som
kostskolepiger i en amerikansk vintagepornofilm. Knæstrømperne
var skotskternede. Jeg havde gjort så meget ud af mig selv til denne
aften, fordi jeg vidste, jeg ville være i samme rum som hende og
Amrit. Jeg ville slå hende af pinden. Men da hun stod dér, var jeg
klar over, at jeg ikke var andet end en fucking provinspige, en
landbrugsteenager uden personlighed ligesom alle de andre, der

troppede op i sort og hvidt tøj, læderjakker, slidte jeans,
hængerøvsbukser, fodboldbluser, løbetøj, sorte spidse sko, kondisko
og gik rundt og troede, de var noget særligt. Men det var hende, der

var noget særligt.

Mille er vildt forelsket i Amrit, men da han bliver kæreste med Lulu
i stedet for, beslutter Mille sig til at blive en anden.
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