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BESKRIVNING

En kul bok om gubbars vanor och ovanor. Här kan du testa din gubbfaktor och bli rejält nedslagen i
skorna! Eller få lite tröst genom att läsa om fördelarna med att vara gubbe ?Du vet att du är gubbe när ??
du fungerar som en IBM från 1986: minimalt internminne, kraschad hårddisk och en mjukvara utan
powerpoint.? folk hälsar på dig och samtidigt lägger huvudet lite på sned.? uttrycket ?lilla döden? för
orgasm inte längre är en metafor utan en klart skrämmande möjlighet.? dina inre resor bara sker med hjälp
av fiberoptik och ballongsprängningar.? du vet skillnaden mellan Volvo s60 och Volvo s80.Fördelar med
att vara gubbe är ...... acne känns inte längre som något överhängande problem.... det går åt mindre
schampo.... det räcker med en snaps istället för tre.... det går mycket fortare tills det blir sommar igen....
risken för pinsam erektion på stranden är som bortblåst.Dessa sanningar baseras på mångårig och gedigen
erfarenhet. En varningsbok eller hjälpande hand för alla med gubbtendenser. Lennie Norman, en av våra
mest erfarna ståuppkomiker, bjuder på sina bästa oneliners och personliga livsbetraktelser om att bli äldre.
Gubbvarning! är illustrerad med Hans Lindströms träffsäkra bilder.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lennie Norman - Gubbvarning Live! - Louis De Geer

LENNIE NORMAN - GUBBVARNING LIVE Nu är det klart, Stand Up komikens fader, legendaren och
en av Sveriges mest erfarna och populära komiker Lennie Norman gör en ...

Biljetter till Lennie Norman - Gubbvarning Live! - ticketmaster.se

Aktuell: Med föreställningen "Gubbvarning live" som bygger på de egna böckerna "Gubbvarning!" (2011)
och "Mera gubbvarning!" (2013). Fakta

Lennie Norman - Gubbvarning Live - lasarshoppen.se

LENNIE NORMAN - GUBBVARNING LIVE Nu är det klart, Stand Up komikens fader, legendaren och
en av Sveriges mest erfarna och populära komiker Lennie Norman gör en ...
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Gubbvarning!

https://www.bo-fi.club/?p=GUBBVARNING!&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GUBBVARNING!&ln=se
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