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Kære Dirch Malin Lindgren Hent PDF Dirch Passer er måske det største navn, dansk revy og skuespil nogen
sinde har haft. Alene. Sammen med Kjeld Petersen. Med Ulf Pilgaard. Han trak ALTID fulde huse. Først og

fremmest selvfølgelig, fordi han var MORSOM.

Men også fordi han rørte noget i sit publikum. Dét pulikum, som Dirch Passer elskede næsten højere end
familie og venner.

Men lærte danskerne overhovedet mennesket bag komikeren at kende? Hvor mange vidste, at han var den
mest generte og sky mand i ethvert selskab? Han, som på scenen kunne klæde sig i babytøj og skåle ‘op å

Dåååå’...

Dette er bogen om mennesket og skuespilleren Dirch Passer, om hans koner og børn, om samarbejdet og livet
med Kjeld Petersen og alle hans andre venner.

Malin Lindgren (1932-2006) var journalist og forfatter. hun var ansat på bl.a. Søndags-B.T., Berlingske
Tidende og Politiken. Bogen om Dirch Passer udkom første gang i 1981 - et år efter hans død. Lydbogen

udkom i 1986 og er konverteret fra lydbånd til mp3-fil.
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