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Fjärde delen i Kar de Mummas memoarer Kar du Mumma fortsätter med denna volym sin uppskattande
memoarserie.
Humoristens pojke, som hade En förtjusande pappa, minns sin gröna ungdom i en fjärde del som fått namnet
"Charmören" därför att den delvis handlar om författarens korta gästspel som "charmör" under stumfilmens
dagar på 20-talet. Vi får följa författaren både när han uppvaktar Thalia på Oscarsteatern och när han lägger
sig ut för Filmia på Trolleholms slott i Skåne. Dessemellan gästspelar han i sommarhemmet på Utö, skriver
revysketcher åt Ernst Rolf, går på stockholmspromenad och upplever en natt då det inte var så föräldrafritt
som han räknat med. Många kända stjärnor passerar revy i denna bok: Ernst Rolf, Fridolf Rhudin, Inga
Tidblad, Karl Gerhard - och Greta Garbo m. fl. Även denna volym präglas av humor och leklynne,
utmärkande för den folkkäre Kar de Mumma,
Fredag 18 maj – torsdag 24 maj kl 19. Uppföljning av hälsoenkäten I klubbens arbete med rasens hälsa gör vi
nu en undersökning gällande hälsoenkäten också kallad uppfödarenkäten. bioguiden. 19 Det var en gång i
Tyskland - Sam Garbarski, Tyskland Luxemburg, Belgien - 2017 13, 16-17 maj kl. Luta dig tillbaka och njut
av en gemensam upplevelse med en stor publik. Uppföljning av hälsoenkäten I klubbens arbete med rasens
hälsa gör vi nu en undersökning gällande hälsoenkäten också kallad uppfödarenkäten. 00 DAGBIO. Alla svar

är. Nahid Persson blev kär i Anders, som hon träffade på Tinder. Tänk, för exakt 4 år sen kom han, vår lilla
fågelunge. Kommande (Sökarna) (Sv. 00 Måndag 21 maj även kl 14. Den värmländska charmören. Fredag
18 maj – torsdag 24 maj kl 19. Fortsätt läsa CHARMÖREN Kommande mötesdatum 2018-05-23 HS möte
2018-06-16 HS möte 2018-06-17 HS möte Arbetsutskott (AU) består av ordförande, sekreterare och kassör
MONICA OLOFSSON. Ett stycke tid och liv i glesbygden. Gotthards Krog i Umeå är Stora Hotellets
restaurang som bjuder på frukost, lunch, middag och bar.

