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BILLEDreporter 2 Bjarne Castella Hent PDF På opfordring genudgiver jeg nu det højt elskede frække
Mandeblad BILLEDreporter fra årgang 1980, hvor jeg var kreativ redaktionschef for en stribe blade efter at
jeg havde slået mit eget forlag sammen med Centerpress. Flere af månedsbladene følger som E-bøger i PDF

format A3 her hos Saxo. Her er indholdet af BILLEDreporter nr. 2. 1980:
Tredje Verdenskrig udkæmpes NU! Du hører ikke knaldet! DU ser ikke glimtet! Søren Spætte skal redde

færdselsofre! Sådan sender du telegrammer for een øre! AFSLØRING: Der er masser af knald ide kongelige!
Henrettelse: Han glemte at bukke for bossen! Månedens konkurrence: Afslør dig selv: Brystnarkoman,
Røvnarkoman eller Bennarkoman! Skønne Mathilde. Det utrolige SEXlex er startet! Chokbilleder af
nærkontakt med det ydre rum! Pas på! Disse kællinger kan skyde med skarpt! Lidt i SEX Humorsider.

Læserne afslører DERES SEXliv! SÅDAN får DU en fræk aftale! AFSLØRING: SØLV er i høj kurs for tiden!
Denne pige er rødglødende - i MUNDEN!
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