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BILLEDreporter 3 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. 3. 1980:
CHOKRAPPORT: Dette blodbad bliver hverdag i fremtiden! Skal DU ud og skyde din egen attatschetaske?
Altid frejdig når du går: Her skal fem kvinder bolles ihjel af Bøddelen. SÅDAN får de stribet flæsk i Århus!
Besøg i De Røde Halers Klub! Fremtiden: DU skal ud og slås med de russiske tropper ved MØNS KLINT!
Doktor Wong gør dén Fjong. Dejlige frække Julie. Det berømte SEXlex nye otte sider. Disse biler kan gøre
din gamle bedstemor våd i trusserne. Nye historieserie: Her slagtes en mand fordi han stak sin tissemand
forkert ind! CHOK Rapport! Lidt SEX Humørsider. SÅDAN får DU en fræk aftale. Sådan elsker Danskerne

også! Læsernes private fotoalbum!
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