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er en 60 årig dame. Plus nogle måneder. Dannet, vidende og uden eteneste gråt hår. Hun bor i Rødovre i en
lejlighed, der altid har nypudsede vinduer og desuden to fine stuer, og så har hun blandt andre ting en rød
Suzuki  Swift, en minkpels, en kaffekværn og undulaten Buller. Gurli er enkefrue og seksuelt frustreret. Hun
trænger virkelig til at kopulere. Hun har tiltrækkende, spinkle ankler, og hun er ikke bleg for at byde sig

til,skulle en passende situation opstå. Når ingen kigger, skimtes et til tider sørgmodigt indre bag Gurlis ellers
så kontrollerede ydre. Hun savner sine børn, føler sig ensom og tænker over, hvad hun kan gøre for at

forandre sin situation.Denne udgivelse fylder 24 sider i pdf-format, og er første del af føljetonen om Gurli
Gregersen.
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