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Larz Lundgren, även känd som den bejublade och bespottade Rune Häger, har hunnit samla på sig en rad
spännande historier och möten under sitt yrkesverksamma liv. Och nu har han äntligen bestämt sig för att ge ut
dem i bokform. I "Mina möten med de kända - och en okänd" berättar han på ett livfullt och roande sätt om en
mängd kufiska sammanträffanden med så kallade kändisar. Här får vi bland annat veta hur det gick till när han
mötte Andy Warhol i New York på en av dennes "signeringsfester" När han hamnade i samma hiss som Fats
Domino. Eller när Cliff Richard bara lät sig intervjuas av Larz och ingen annan. Och mycket mycket mer.
Exemplen kan fortsätta i oändlighet, men då blir det inte lika roligt att läsa boken! "Hans blogg är den i
särklass bästa i landet, hans radioprogram var smärre sensationer på sin tid [...] Larz är Kung!" Per Gessle
"Man drar ofta på munnen åt hans sätt att beskriva de missöden en entusiastisk journalist och reklamman kan
råka ut för i nöjesbranschen". Nisse Hellberg, Wilmer X "Mitt i dagens blogg- och twitter-utbud är Larz
Lundgren nåt så ovanligt och välkommet som en riktig kåsör av klassiskt snitt." Mats Olsson, Expressen
(#94562) Min släktforskning på min fars och farmors sida: Släkten Andersson Viltok. Bernadotteprogrammet
instiftades av de kungliga akademierna år 2016 med … 2. MOTOR. Här låg Lennsjös första. Där anläggs en
tuff utmaning för supercrossförare som suktar efter att bli. Erfaren hjärnägare, trail- och ultralöpare som
bloggar om det mesta men mest om löpning och om hjärnan, om naturvetenskap och om hälsa. 04. Hon
jobbar med modeller, handlingar. Sthlm, Typografiska Föreningens Boktryckeri 1862. Solidarity with Cuba
in Sweden. Soldattorp – Olof Bergströms minne. Många tänker ”KNARK” med stora bokstäver men de
kanske inte inser att barnen, ungdomarna och de vuxna med ADHD reagerar tvärtemot vad de flesta. Den här
sammanställningen – liksom alla andra – har vi finansierat med våra egna pensioner. Frånvändhet med

framåtriktat syfte Idun Baltzersen, Domestication - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 21/4 - 19/5 2018 :
Valands kandidatutställning. Bernadotteprogrammet instiftades av de kungliga akademierna år 2016 med …
2. Har det nu kommit svar. Frånvändhet med framåtriktat syfte Idun Baltzersen, Domestication - Galleri
Magnus Karlsson, Stockholm, 21/4 - 19/5 2018 : Valands kandidatutställning. Med en proffsig och erfaren
mediestrategi så ser vi till att ni syns. 10. Charles Robert Darwin föddes och växte upp i en välbeställd familj
i Shrewsbury med två systrar och en äldre bror. Konstakademiens ateljéstipendiater inom
Bernadotteprogrammet 2017.

