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BESKRIVNING

Den stora kvällstidningen Tidningen ger bakgrunden till denna berättelse om Jan Anderson, en ung
journalist som upptäcker att han inte är ung längre och som börjar undra vart det tog vägen med hans
karriär egentligen.Man måste ju bli något, eller måste man inte?Boken handlar väsentligen om Jan
Anderson, en ganska frän självuppgörelse, hans farande i riket och hans travande i Tidningens korridorer,
hans sittande i Tidningens cafeteria inte att förglömma.Romanen tar fatt på Jan Anderson när han är
ungefär 35 år gammal och släpper honom ungefär tio år senare när han kommit till insikt om vad han
missat.Men han missar inte poängerna på vägen, inte alla poänger i varje fall. En karriär är delvis en
fruktansvärt rolig bok, vital och fräsch, ibland en aning spydig mot spelet på tidningen Tidningen, den
kolossala produktionen av ordmarmelad, den stolta retorik som bär fram varje man till stordåd, i
Upplysningens tjänst ?Stockholm och Sverige på 60-talet, världen sedd genom Jan Andersons ögon, en
levande värld, så till den milda grad levande att den utan uppehåll skrämmer slag på nästan alla, ett spel på
liv och död där döden för säkerhetens skull förnekas eller vältras över på andra ? och vad blir det då kvar
av livet?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Karriär - se lediga tjänster eller gör en spontanansökan

Gör karriär hos Ernst & Young. Här har du många karriärvägar att välja mellan och stora möjligheter att
utvecklas. På Ernst & Young arbetar du i en spännande mi

Satsa på en karriär | Dell Sverige

ATT JOBBA HOS OSS. Utveckling är en av våra nyckelstrategier och inte bara på det personliga planet,
här på Foyen lyfter vi ständigt både varandra och våra ...

Karriär hos Skeppsviken - Följ med till oss | Skeppsviken Bygg & Fastighet

Region Stockholm är med sina drygt 44 000 medarbetare en av Sveriges största arbetsgivare. De flesta
arbetar med hälso- och sjukvård.
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EN KARRIÄR

https://www.bo-fi.club/?p=EN%20KARRI%C3%84R&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=EN%20KARRI%C3%84R&ln=se

	En karriär PDF E-BOK
	Anders Jonason
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	EN KARRIÄR



