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BESKRIVNING

Det är swing. Det är jazz. Det är Beppe Wolgers Memoarer, tre delar i en volym. Vi följer hans väg från
Dalarö till Nya Elementar vid Högtorget, vidare till drömlandet USA där han går på kväkarcollege och
besöker South Phillys nattklubbar. Beppe berättar om det idylliska livet i 50-talets Stockholm, där de unga
och hippa irrade runt på jakt efter jobb och kärlek och lycka; oförstådda och osedda, men tröstade av
varandra. Sista delen, Cabaret, skrevs 1984, då Beppe låg inför döden- det 50-tal han skriver om verkar
honom både avlägset och vemodigt nära. En tid då världen var ny, en fest som aldrig ville sluta, men som
gjorde det ändå, till sist.Beppe Wolgers (1928-1986) föddes i Stockholm. Han debuterade 1954 med
pjäsen Jag sjunger i skon. Memoarböckerna Månsken över Dalarö - Mina Memoarer del 2, Mina
Memoarer del 3 och Cabaret - Mina Memoarer del 5 utgavs första gången 1985, 1972 respektive
1986.Edition Maglio & Sundh är exklusiva limiterade upplagor av titlar som annars är
slutsålda.Pressröster:»(...)en rasande bra bok med alla chanser att bli vad delarna var för sig nog inte var,
just en minor classic.« Lars Nygren, Göteborgs-Posten »Beppe Wolgers prosa lever - och förtjänar att
återupptäckas.« Eva Ström, Sydsvenskan
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hans Rosling memoarer bokrecension | Aftonbladet

Köp & sälj Memoarer på Tradera.com � Fynda bland 328 annonser • Begagnat & nytt, auktion & fast pris
till salu Köp enkelt på Tradera.com

Memoarer � Köp Memoarer online på Tradera • 328 annonser

Hotellet hade god klass utan att vara lyxigt. Rummen hade inte den vanliga heltäckande mattan - annars
sista skriket på 60-talet - utan ett vältrampat trägolv ...

Skriva memoarer - Tillminabarnbarn - Skriv boken om ditt liv

Köp dina e-böcker hos Bokon. Billiga e-böcker i Bokon Shop. Vi har bestsellers, deckare, biografier; och
även gratis e-böcker. Läs dina e-böcker i våra appar ...
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