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Prisbelönt om en dag i hippaste kvarteret "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.
Alma Sofo - Hafizović +387 33 297 121 +387 33 557 765 +387 33 557 766: hematologija@kcus.

Bistro Bon – En liten elegantare Fransk kvarterskrog. Access Rehab AB ”Vi hjälper dig så du slipper ha ont
i kroppen – nu och framöver” En ganska enkel affärsidé tycker vi som förklarar vad vi gör. Vi på Altromondo
Yoga Studio välkomnar både erfarna och nybörjar yogisar till en.
com altromondoyoga.
Alma Sofo - Hafizović +387 33 297 121 +387 33 557 765 +387 33 557 766: hematologija@kcus. ses. ses.
Välkommen till SoFo, kvarteren söder om Folkungagatan på Södermalm, i hjärtat av huvudstaden, Stockholm.
På Bistro Bon är vi passionerade för mat. Tänkte då på vad jag upplevde på just den färjan för drygt ett år
sedan. Access Rehab AB ”Vi hjälper dig så du slipper ha ont i kroppen – nu och framöver” En ganska enkel
affärsidé tycker vi som förklarar vad vi gör. Tänkte då på vad jag upplevde på just den färjan för drygt ett år
sedan. com altromondoyoga.
Jag såg en såpa på teven härom dan. Com : FLWS: SO: 4: … Välkommen till SoFo, kvarteren söder om
Folkungagatan på Södermalm, i hjärtat av huvudstaden, Stockholm. ”Färjan och Färjan 2” heter de.
Välkomna att njuta av sköna middagar på Bon Bistro & Marché. Glavna sestra klinike Asfaltblomman guidar
till det ekologiska och rättvisa Sverige med tips på var du hittar ekologiska kläder, ekologisk mat, ekologiska
barnkläder, ekologiska. com. Välkomna att njuta av sköna middagar på Bon Bistro & Marché.

