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BESKRIVNING

Den stora torkan i Portugal fick oanade konsekvenser. Omvälvande reformer infördes, både globalt och
lokalt, som förändrade världen i grunden.Ur dammet reste sig King's Hope. Där hålls den årliga
pokerturneringen som lockar deltagare från världens alla hörn. Löften om rikedomar erbjuds till de som
ställer upp.Reglerna i turneringen är enkla. Texas hold'em no limit spelas under tio pokeromgångar. Men
turneringen på King's Hope är farlig och minsta misstag kan vara ödesdigert. Turneringens snabba
utslagningstempo får de tiotusen deltagarna att ideligen ställas inför extremt svåra beslut. Ska de gå all-in
med korten de fått, eller vänta och hoppas på en bättre hand?Peter Norrqvist ställer upp av personliga skäl.
I världen utanför kasinots väggar glöms man lätt bort. Om han lyckas ta sig till toppen kan allt det ändras.
Han kan bli odödlig.Hur skulle du spela, om ditt liv hängde på det?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sacramento Kings Basketball - ESPN.com

Welcome to KING-HOPE CO., LTD online. We have redesigned our website to provide you with the
most up-to-date information about our products and services with easy ...

Hope Kings | Facebook

Check for available units at Kings Manor in New Hope, MN. View floor plans, photos, and community
amenities. Make Kings Manor your new home.

Home | King's Home

Hope Kings is on Facebook. Join Facebook to connect with Hope Kings and others you may know.
Facebook gives people the power to share and makes the world...
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King's Hope

https://www.bo-fi.club/?p=KING'S%20HOPE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KING'S%20HOPE&ln=se
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