ks die in
aligheid
zoals een
et water”

lecht
pasnder
igen.
Fifty
niet

tons
ende
pure

extase van lippen en tongen die over
genitaliën glijden, tegelijkertijd of
afwisselend…”, “Mijn seks die in gelukzaligheid zwemt zoals een vis in het
water” of nog “De gezonde, egalitaire
geslachtsgemeenschap bepleit door de
Amerikanen (die bachelordiploma’s
in g-spots uitreiken, masters in masturbatie en doctoraten in endorfines).”
Karel MOORS

TIEKSCORE

ejaculaat”

BRUSSEL - Kürt Rogiers kampt
met een pijnlijke rug. De acteurpresentator
twitterde
een foto van
een enorme
pleister op
zijn onderrug. Zijn
dochtertje
houdt er Foto Twitter/Kürt Rogiers
haar handje tegen. “Bezoekje aan
osteopaat achter de rug,” laat Kürt
weten.
“Hij heeft een lumbago,” vertelt
Rogiers manager Roland Keyaert.
“Kürt is wat oververmoeid en zou
het wat rustiger aan moeten doen,
maar dat zal moeilijk zijn. Vrijdag
presenteert hij ‘Sterren Op De
Dansvloer’, dat komt niet in het
gedrang. De opnames van ‘Danni
Lowinski’ liggen momenteel stil.”
(km)

Jacques Vermeire
herstelt van operatie

HASSELT - Jacques Vermeire
stelt het goed na een heelkundige ingreep afgelopen maandag.
“Jacques liet een goedaardig gezwel op zijn darm verwijderen”,
licht manager Thomas Lowette
toe. De komiek last nu een winterpauze in. Vanaf januari werkt hij
nog zeventig zaalshows af. “Om
Jacques rust te gunnen, verschoven we de voorstellingen van 21 en
22 december en 19 en 20 januari
in Gent naar 30 en 31 maart en 25
en 26 mei. Alle tickethouders contacteren we persoonlijk. Jacques
beweegt veel op het podium.
Hij heeft zijn rust dus nodig. In
december gaat hij revalideren.
Zodat hij er weer staat tegen het
voorjaar.” (stla)

Eddie Murphy meest
overbetaalde acteur

wel in bed als in een meeslepend
Foto RL

aar arm. In acht steeds kleiner wordende
tsen. De eerste te hoog om op te likken.
echt op de schouder.”
‘The Divine Comedy’ - Craig Raine
aat: “Een stafpunt voor het ‘ejaculaat’. Ik
nd dit stukje niet zo slecht. Wanneer ik wat
schrijvingen (de springplank, de acht gutn) wegdenk, zou ik hier best opgewonden
n kunnen worden. Beschrijvend, zonder
te veel poespas, rechttoe rechtaan, maar

LOS ANGELES - Eddie
Murphy is de
meest overbetaalde acteur
van Hollywood. Forbes
snorde een
lijst op van
acteurs die
het niet waard
zijn veel te
Foto EPA
verdienen.
Neem nu Murphy, die verdient
miljoenen met het uitbraken
van prenten als ‘Imagine That’
en ‘Meet Dave’, maar die films
brengen nauwelijks meer op dan
wat het kost om Eddie in te huren.
Voor elke dollar die Murphy be-

