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BESKRIVNING

Jens Jansen är trött på sitt liv och sitt jobb som mellanchef. Inte så att vill uppåt i hierarkierna eller
förverkliga sig själv. Tvärtom. Han vill sluta göra karriär. Han vill ge upp det liv vi alla lever.Efter att ha
gått igenom sin livssituation kommer han fram till den självklara lösningen på problemet. Han ska göra
allt i sin makt för att försvinna.Jens Jansen börjar leva ett liv med bakvänd dygnsrytm mellan innertak och
yttertak på kontoret. Han äter personalens kvarglömda lunchlådor och dricker kaffe från automaten.Till en
början saknar ingen honom. Men så börjar fler och fler undra var han är. Elisabeth Pukka undrar om han är
på rymmen. Hans flickvän Marie börjar misstänka att han begått självmord. Och kontorsidioten Stefan
York är fullständigt övertygad om att Jens har blivit mördad.Kontorsninja är en skruvad roman om ett
annorlunda försvinnande. Det är en historia som träffsäkert sätter fingret på några av vår tids stora
orosmoln.Det är en rolig, smart och stundtals tragikomisk berättelse om en man som inte längre vill
finnas. (Utan att för den sakens skull behöva dö.)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kontorsninja | Booze'n'Books

Kontorsninja is a project carried out by me, Mander. Feel free to check it out.

Levande och döda i Winsford / Kontorsninja - Magasinet Neo

Men ett visst mått av diskret samhällskritik innehåller "Kontorsninja" ändå. Som rubrik på varje kapitel
tjänar en reklamslogan: ...

Kontorsninja - E-bok - Lars Berge - Storytel

Jens Jansen är trött på sitt liv och sitt jobb som mellanchef. Trött på att prestera. Efter att ha analyserat sin
livssituation kommer han fram till den ...
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KONTORSNINJA

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