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BESKRIVNING

?Vi ses i Sofo? är en modern pikareskskildring, en samling skälmhistorier som utspelar sig under en enda
dag på Söder i Stockholm i det område som numer går under namnet Sofo (som står för söder om
folkungagatan). Vi får följa med den muntre gamängen Jörgen på en vandring mellan uteserveringar och
kaféer. Han slår sig i slang med de han råkar möta; för honom kända eller okända spelar ingen roll. Han är
en pratglad skojare som har som målsättning att ragga upp tjejer och skyr egentligen inga medel i denna
strävan, trots att han aldrig egentligen lyckas i sina försök. Han kan påstå att han är släkt med Paris Hilton:
?Morsans kusin var ju gift med Paris morbrors frus första lillebror ? Texas Hilton, själv heter jag Larry
Hilton.? En annan gång blir raggningsrepliken i det att han pekar på en tjej: ?Men Herregud! är det inte
Stickans dotter? Stickan Carlsson. Jag är Farbror Melker, du vet, känner du inte igen mig, jag läste sagor
för dig när du va liten!? Jörgen lyckas lura sig in på en ståuppklubb och utmåla sig som ?coroner? på TV4
som söker talanger? Historien får en både oväntad och metafysisk upplösning. ?Vi ses i sofo? är en
fristående uppföljning av Lena Ackebos succé  ́ från 2010 ?Fucking Sofo?. Utmärkelser: Galagos Fula
Hund 1990Adamsonstatyetten 199191:an stipendiet 1994.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

State of the World's Forests (SOFO) 2012 - adlibris.com

Nyheter om Sofo från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Sofo från över 100 svenska källor. Sofo.

Vi ses i Sofo (E-bok, 2016) - Hitta bästa pris, recensioner och ...

Buy Vi ses i Sofo by Lena Ackebo (ISBN: 9789175150048) from Amazon's Book Store. Everyday low
prices and free delivery on eligible orders.

Spelet om namnen på stadsdelarna | Göteborgs-Posten - Två Dagar - gp.se

Kommer vi snart att ses i Fredstan? Eller på Mid-Avenue, i Selma Stad eller Södra Änggården? Två Dagar
har gett sig ut på stans gator för att ...
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Vi ses i Sofo

https://www.bo-fi.club/?p=VI%20SES%20I%20SOFO&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VI%20SES%20I%20SOFO&ln=se
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