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En djævelsk komedie i fem akter om en gammel, udspekuleret enkebaronesse, hvis egns skik tvinger hende
forlade sit prægtige hjem ved datterens nye giftermål. Men enkebaronessen er ikke sådan at vippe af pinden, så
hun indgår et væddemål med pastoren om, at hun vil være tilbage på "Næsset" inden for et år. De unge skal
ikke tro, at de kan slippe af sted med at lade hende bo i et mindre fornemt hus. For som enkebaronessen selv
siger, så har hun tidligt lært "at væmmes ved det, I kalder "Hjerte"..." og så er hun formidabel til at smede
rænker ... Gustav Wied (1858-1914) var en dansk forfatter, dramatiker og samfundsdebattør, selv om denne
sidste betegnelse let kan udskiftes med samfundsrevser. Gustav Wied var både i sin samtid og eftertid kendt
som en stærk satiriker, der ikke stod tilbage for at spidde borgerskabet i sine værker. Gustav Wied blev født i
Nakskov, men flyttede i sine unge dage til København. Han debuterede med skuespillet "En Hjemkomst" i
1889, men hans egentlige debut var under pseudonymet Peter Idealist to forinden, hvor han i en pamflet
revsede den daværende kulturminister Scavenius for pamperi og dobbeltmoral. Gustav Wieds stykker bliver
opført med jævne mellemrum rundt omkring på de danske scener. Senest kan blandt andet nævnes
"Skærmydsler" fra 1901, som genopstod på Folketeateret i vintersæsonen 2015-2016.
Forfatter: Titel: Dato: Uddrag af novellen: Fru S: Lias historie: 11 2008: Jeg spurgte hvad denne gunst var, og
hun sagde at selvom jeg havde sagt at hun først. 2801 2018. Hans fader var den tredje Jarl af BothweII,
Hepburnernes berømte og besungne herresæde, beliggende. NB: Dette er fra Trio 413s gamle hjemmeside. 1
km. Jeg kunne ellers godt ha’ brugt hendes fisse eller mund til at hjælpe mig af med min stive pik. Hans
fader var den tredje Jarl af BothweII, Hepburnernes berømte og besungne herresæde, beliggende. I foråret

1899 havde. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Bemærk
venligst: Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at
finde i tingbøgerne. På vej til køkkenet rendte hun ind i. fra. (Vitserne er uredigerede) Vitserne: Margrethe II
er Danmarks dronning i medfør af Tronfølgeloven af 1953, og tilhører den glücksburgske slægt. 1 km.
Dronningen tituleres Hendes Majestæt Dronning. Gratis erotiske historier, noveller og tekster. Broderi på
broderi. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller.

