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BESKRIVNING

Den undersköne Zacke glider igenom tillvaron utan att ta något på större allvar. Med total avsaknad av
struktur trillar han in i de mest bisarra situationer. Efter ett märkligt gisslandrama där han får en prisbelönt
gammal tax på halsen, tar livet en ny och oväntad vändning.När han en dag möter den anspråkslösa Eva
blir han förälskad för första gången. Hon låter sig dock inte förföras av hans fagra yttre och Zacke förstår
att han måste rota djupare i sitt inre för att imponera på henne. Efter att han med falskt CV får jobb som
regissör på ett äldre-boende som ska sätta upp ett julspel ställs allt på sin spets. Han ångrar till en början
att han tagit sig an uppgiften, men märker snart att han med lite is i magen kanske kan komma undan med
sitt livs största lögn.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

synkstatister.se

Vill du statera? Vi söker statister och avancerade statister till tusentals TV-, film-, reklam- och
scenproduktioner över hela Sverige. Alla auditions och castings ...

Statisten - Emelie Nirland - böcker (9789188579317) | Adlibris Bokhandel

Den undersköne Zacke glider igenom tillvaron utan att ta något på större allvar. Med total avsaknad av
struktur trillar han in i de mest bisarra situationer.

Nirland emelie - statisten - (häftad) - böcker - Ginza.se

Gör en bra affär på Statisten (Danskt band, 2018) Lägst pris just nu 133 kr bland 8 st butiker. Varje månad
hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra ...
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STATISTEN
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