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BESKRIVNING

Vi alla föds för att dö och det är resan som betyder något inte målet, här får ni läsa om min resa i livet som
präglas av tragedi, skandaler, dödsfall och löpsedlar men också om min karriär, vänner, familj och kärlek,
låt mig ta er igenom min resa, låt mig berätta om mitt liv. Jag har hållt på sen 1991. Jag har släppt över 11
album och 300 låtar genom åren. Detta är boken om hur allt gick till och den underbara resa som tog mig
från att sova hemlös i tunnelbanan och leva på kriminalitet till att arbeta med vad jag älskar, vara far till 4
underbara barn, och bygga upp ett resort i Kenya. Jag har skrivit på den här boken i över 11 år och med
Klas Ekmans hjälp har den nu blivit verklighet. Utan att skryta kan jag säga att det är en gripande,
känsloladdad och kärleksfull historia om en liten kille som växte upp i Stockholm. Jag har försökt att vara
så ärlig som möjligt. Helt utan censur får ni veta allt om mig i Livet. Ljudboken läser jag själv och
dessutom ingår soundtrack - den nyskrivna låten Livet.Omslagsformgivare: Pontus Carmback
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dikter om livet | Dikter

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom Livet Vi har ett brett sortiment av böcker,
garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och ...

Livet värt att leva - Karlstads stift

Livet som sjöman, yrket och livet ombord; Bondesamhället, alkohol, straff, riksdaler, pest, kolera,
sillperioder; Bättre förr, Sverige sett från Carlstens fyr;

PDF LIVET I BOKSTAVSLANDET - ur.se

Allt om rör kropp, själ och livet i stort! Läs om spännande livsberättelser, få life hack tips och bli
inspirerad. Mer på Omtalat.nu.
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