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ØLPIK Samoel S. P. Wilsleff Hent PDF Som for Danmarks ukronede rejsekonge Simon Spies, var svaret på
alt: ØLPIK. ”ØL” Passer godt på fest og glæden ved livet. Jeg personligt drikker aldrig ØL. Kom ud af folket
skolen efter 5 klasse. Kom som 13 årlige i lære som bygningsmaler, med diverse farlige giftige opløsnings
midler stoffer. Sagt kort og godt jeg var beruset af de giftige dampe hver eneste dag i 17 år, indtil det hele
slog klik for mig. Men ordet ”PIK” kan ingen ikke løbe fra, ligesom vores dameglade solkonge. Den stritter
hele tiden, lidt frustrerende nogle gange da men ikke altid selv har bestemt det. Men det er jo livets gang.

Efterord i forbindelse med manglende svar fra udbetaling Danmark og ankenævnet, efter næsten to år. Vil de
stadig ikke svare mig, trods utallige henvendelser? – Jeg er træt af dem, de kæmper med arme og ben og laver

nye lovgivninger med tilbage vendende kraft (Imod beder viden) fordi de mangler penge. Derfor har jeg
besluttet at hjælpe dem, med min nye bog ØLPIK. Så alle de stakkels sagsbehandler, ”Omtalte i bogen” kan

blive ved med at få deres løn. Jeg har bedt bogforlaget underskoven om at indsætte eventuelle penge,
ubeskåret fra salget af bogen ØLPIK. Til udbetaling Danmark.
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