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"Ett lingonris i cocktailglas" publicerades ursprungligen i Clic nr. 5 1989 - Jag jobbade på en jazzklubb som
hette Blue Note i Paris 1959. Det var väldigt sent på natten och knappt några gäster kvar. Jag sjöng inte just då
utan satt och läste i ett hörn när det kom fram en tjej, som sjöng i en färgad trio, och frågade om jag ville sitta
med ett sällskap som just hade kommit. Då reste sig en snubbe och drog fram stolen.
Jag såg direkt att det var Brando men jag låtsades som ingenting. Han visste att jag var svenska och frågade
"Is your name Ingrid? Anita? Karin?" Och så mumlade han precis som han gör i filmerna (Monica härmar
mycket träffsäkert). "My name is Monica", sa jag.
"I don"t like that", svarade Brando. "It"s too international.
May I call you Sven?" Så jag hette Sven Zetterlund i tre dagar. Ja, vi umgicks inte hela tiden ... men snudd
på." Det här är historien om Monica Zetterlund. I den första delen berättar kollegorna. I den andra delen
berättar hon själv. Anneli Jordahl är litteraturkritiker i Aftonbladet och Sydsvenskan. Skönlitterär författare.
Senaste romanen: Låt inte den här stan plåga livet ur dig, Mona. Håkan Lahger är en av Sveriges ledande
musik och nöjesjournalister. Började på Dagens Nyheter i slutet på 70-talet och startade musiktidningen

Schlager på 80-talet. Har arbetat för flertalet ledande magasin och tidskrifter genom åren samt skrivit ett drygt
halvdussin böcker.
Telegram Journalistik ger ut god journalistik som publicerats genom tiderna - i bokform. Krönikor, essäer,
reportage, artiklar, spännande features, djuplodande intervjuer, grävande reportage - journalister från den så
omsusade magasinsboomen under 80-, 90- och 00-talet öppnar sina digra arkiv, och det har skrivits fantastiska
texter även innan dess som nu kan tillgängliggöras igen. Det skrivs dessutom nya texter, som nu kan läsas
direkt - i en e-bok eller en tryckt bok, läsaren väljer.
Det var väldigt. Monica Zetterlund - Ett Lingonris som satts i cocktailglas 9 torrent download locations
thepiratebay. com. Play on Spotify Sport 10 augusti 2002 16:38 Ett lingonris i cocktailglas. Released in 1995
on RCA (catalog no. With LP Size 56 page Booklet incl.
com to see just how many geocaches are nearby and to get the. Pris: 19 kr. Det var väldigt.
Included is the comprehensive booklet (in Swedish), which couldn't be. E-bok, 2014. Tage Danielssons
poetiska bildspråk om Monica Zetterlund: 'Ett lingonris som satts i ett cocktailglas'. En jazzpaschas, en sång
som hejdar sej,. Hon är inte bara hyfsat porträttlik, med rätt smink, frisyr och kläder. Monica Zetterlund ”Ska
Nya Röster Sjunga” From the album Monica Zetterlund - 'Ett Lingonris Som Satts I. En film som skildrar
Sveriges stora stjärna under sextiotalet. Köp boken Ett lingonris i cocktailglas : ett porträtt av Monica
Zetterlund hos oss. Monica Zetterlund blev 67 Monica Zetterlund 'Ett Lingonris Som Satts I Cocktailglas'
Sweden only Limited Six Gold Colour CD Box Set. Reservationer i kö: 0 ett lingonris som satts i
cocktailglas. monica zetterlund, 1937 - 2005. 5 1989 – Jag jobbade på en jazzklubb som hette Blue Note i
Paris 1959. minne och 1995 den omfattande CD-samlingen Ett lingonris som satts i cocktailglas. Monica Z :
ett lingonris i cocktailglas.

