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Sex er sjovt Willy Breinholst Hent PDF Willy Breinholsts "Sex er sjovt" indeholder sex, sjov og

sengekantshalløj til den helt store guldmedalje! Her fortæller han historien om pigen, der ikke kunne holde
ud at være gift med en fræk fyr som Chicago-gangsteren Robbie Killer, der havde for vane altid at læse avis
ved morgenbordet, den om den labre larve, der under aftenfesten fik det for varmt på dansegulvet og derfor
gik med den unge, kække flyverløjtnant ned i parkens lille, kinesiske pavillon for at svale lidt af, og mange,
mange flere. Historierne er dog ikke mere vovede, end at også de sippede kan være med. Den danske forfatter

Willy Breinholst (1918-2009) har skrevet en lang række humoristiske bøger og står desuden bag to af
filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" fra sidst i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger er udgivet i 100

lande, oversat til utallige sprog og solgt i over 70 millioner eksemplarer.
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