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BESKRIVNING

Det finns inget som är värre än att möta sin avgångsklass från gymnasiet och inse att nästan alla lyckats
bättre än vad man själv har gjort. Få saker kan trigga revanschlusten mer än att delas in som vinnare och
förlorare. Det är vid sådana tillfällen vansinniga utmaningar blir enkla att anta och även om dessa eskalerar
och blir fullständigt gränslösa, är det inte tillräcklig anledning att backa ur. Att få chansen att styra
medierna är få förunnat och inte ens risken att åka fast avskräcker från att ta den. Efter det spelar det inte
längre någon roll att alla tror att du är en förlorare. Det räcker att du vet sanningen själv. Gärningsspelarna
är en feel mad-roman om fem personer som efter en klassåterträff i Lycksele, beslutar sig för att vända
bilden av dem som misslyckade, till framgångsrika. De inser snabbt att den som har noll att förlora också
kan satsa allt för att vinna.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

DareMe Publishing on Instagram: "Idag släpps äntligen Gärningsspelarna ...

Pris: 33 kr. e-singel, 2018. Laddas ned direkt. Köp boken Sven-Bertil Svenssons Julafton av E. L. Dezmin
(ISBN 9789198388275) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr ...

Storytel - Ljudböcker & E-böcker i mobilen

Det finns inget som är värre än att möta sin avgångsklass från gymnasiet och inse att nästan alla lyckats
bättre än vad man själv har gjort.

Gärningsspelarna - E L Dezmin - Häftad (9789198388244) - bokus.com

Det har lugnat ner sig lite nu på jobbfronten. Dessutom är det här ju en årstid då man ska ta det lite
lugnare. Så, medan jag småpysslar med en del saker jag ...
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GÄRNINGSSPELARNA

https://www.bo-fi.club/?p=G%C3%84RNINGSSPELARNA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=G%C3%84RNINGSSPELARNA&ln=se
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