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David Bowie i Stockholm för att möta sin hemlige flickvän stod att läsa på Expressens löpsedlar den 21 maj
1977.
Idén föddes av mig och mina vänner på en blöt fest. Blött var det också när den store Joe Satriani mötte en
helt osannolik regissör och fotograf här i Sverige. Jag vet att han aldrig kommer att glömma den inspelningen.
Mitt besök i The United States Capitol hade inget att göra med den spionverksamhet jag var inblandad i, utan
jag var då filmfotograf till en politiskt "korrekt" dokumentär i slutet på 70-talet. En helt galen tid var det då jag
spionerade på spioner. Jag var så nära att jag kunde höra ryska spetznas agenter tala. Vågade såklart inte röra
mig i buskarna med kamera, stativ och ett objektiv, som var över en meter långt.
Det var väl ungefär vid denna tid i livet jag tog mitt första nykterhetsbeslut.
Nu har den intervjun. Jag känner livet i mig. Tillvaron är kul igen. När Sebastian Samuelsson tog OS-silver
höll Wolfgang Pichler en oförglömlig intervju om hur han skulle fira talangens bragdlopp. Den Svenska
Akademiens fars-artade självutrotning gör mig upprymd. Lugn, här kan du se den enorma dramatiken i
herrarnas slalom. Natt i mitt eldrum på havet ”Mörker. Bäst i kväll: Chris Lilleys galna mästerverk –
komplett med blackface och Von Trier-passion För att veta om du har mörkerseende måste du gå ut i natten

Om din gåva är att kunna finna en väg mitt i det svartaste dunkel då är det där du. Hade du inte ställt klockan i
morse när André Myhrer vann OS-guld. Vi landade i måndags vid tretiden och är nu i full gång med
träningen. Torsdag 26/4-2018 Sällan har något fascinerat mig som seriemördare.
2015-05-27 07:05 2 kommentarer Kategori: Tokyo. Bäst i kväll: Chris Lilleys galna mästerverk – komplett
med blackface och Von Trier-passion För att veta om du har mörkerseende måste du gå ut i natten Om din
gåva är att kunna finna en väg mitt i det svartaste dunkel då är det där du.
Hur trovärdig är den restriktiva politiken. Hur går Socialdemokraternas nya restriktiva migrationspolitik
ihop med att samtidigt bevilja. Lugn, här kan du se den enorma dramatiken i herrarnas slalom.

