Trelleborg fredagen den 27 november
Första advent på söndag och spekulationerna går höga om vem som blir årets lykttändare.
Jag själv hoppas på konstnären Johan Falkman som målat mastodonttavlan på Ångkvarnen!
Samma dag uppträder Martin Stenmarck på Valenscenen. Bara han inte tar Las Vegas…
Dan Hylander visade fin form i Parken i lördags och uppträdde i nära tre timmar med sitt
band, däribland artisten Nilla Nielsen vars fantastiska debutskiva går på högvarv här hemma!
Gitarristen Janne Bark är för övrigt högaktuell som artist och sidekick till nästa It TAkes 2.
En av höjdpunkterna på Trelleborgsgalan i torsdags var när Linda Bengtzing hånade Niklas
Strömstedt för hans patetiska låt Sista morgonen! Och så Lindas kindpussar såklart! 
Fyra ska bli tre i Idol i Malmö ikväll. Calle åker ut, Erik, Tove och Mariette får stanna…
I Vellinge Kommun är friheten så stor att man kan göra helomvändningar över en natt!
Avdelningen Ärlighet varar längst: Topdogz 43-åriga president förklarar hur det ligger till:
- Nej, nej, vi tillhör inte MC-sfären alls, vi är ett rent kriminellt gäng!
Saablar vad taskigt det var av Koenigsegg att dra åt handbromsen i bilaffären!
Panta mera, annars blir det ingen julmust i år!
Tänk om det däremot hade funnits pant på vinboxar…!
En ny extremdryck är på ingång till Sverige. Den omstridda energidrycken Cocaine
innehåller 350 % mer koffein än Red Bull. Om man blandar Jägermeister med Red Bull blir
det drinken Brandbil, om man blandar det med Cocaine lär det bli Ambulans! Tut-tut…
Aftonbladet avslöjar att Mariah Carey sörjer sin barnlöshet med att dricka alkohol. Ha! Det
har ju jag skyllt på ända sen jag var 20!
Dags för tredje delen i Millennium trilogin. På torsdag blir det bio med Lisbeth Salander!
Tipsextra fyller 40 på söndag! Första matchen sändes den 29 november 1969 med matchen
Wolverhampton-Sunderland. Matchen slutade för övrigt 1-0 till Wolves.
Målrikare blev det i söndags i elitserien i bandy: Sandviken – Katrineholm slutade 22-2!!!
Thierry Henry skriver just nu en handbok om spel på irländska, finns snart till hands!
Zlatan är med all säkerhet med i El Clásico och årets match alla kategorier när Barcelona tar
emot Real Madrid på Nou Camp. Efter 2-0 mot Inter i tisdags, trots både Ibra och Messi på
bänken, ser formen bra ut för Barca. Missa inte tv 4 sport på söndag kl.19.00!
Conny Karlsson tränar HIF nästa år. En tårögd Conny tog emot pressen och berättade hur
rörd han var av erbjudandet. Spara tårarna Conny, du lär behöva dem längre fram!
Patrik Isaksson vill inte att Modo ska ramla ur Elitserien i hockey. I låten Hos dig är jag
underbar sjunger han: Jag undrar om du hade kraft o ge dig av eller mod o stanna kvar…
Med Foppa-effekten lär de inte göra det heller, tre mål och fem assist på tre matcher!
Veckans bästa drinktips: Atomubåt (Norrländskt recept) Ta ett stort ölglas med hembränd
sprit och ett snapsglas med öl. Häll upp spriten i ölglaset, fyll snapsglaset med öl. Släpp ner
snapsglaset i ölglaset, drick och glid hastigt in i den kompakta och kommande dimman…
På tal om överdoserande av alkohol så har både Jimi Hendrix och Ulf Elfving gemensam
födelsedag idag med sina 67 år, även om nu Hendrix avled 1970 vid endast 27 års ålder…
Även Sanna Nielsen fyller år idag, hon blir 25, och har varit artist nästan 14 av dem. Men det
är ingenting att jämföra med Tina Turner som igår fyllde 70 och fyller 50 som artist nästa år!
Först 2005 blev jag klok på varför radioprogrammet hette Upp till 13…
Veckans citat: - Det ser ut som om den stolen har gjort sitt! (Helene hittar en söndrig stol)
Bäst just nu:
• Dan Hylander. Klassiker på dubbel-CD med just… 35 klassiker!
• Den förlorade symbolen. Dan Browns nya bok med en gåtlösande Robert Langdon.
• CSI. Måndagar 21.00 på femman. En tv-serie som har the Who som intro måste helt
enkelt bara vara great. Who are you är en helt underbar låt!

Hur svårt kan det va att le med ett så fantastiskt sällskap som Linda Bengtzing!
Foto: Peter Löfqvist

