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BESKRIVNING

I Mina nio liv berättar Dag Öhrlund om sina gladaste stunder, och om de absolut jävligaste. Under sitt
äventyrliga liv har han överlevt en terrorbomb, blivit beskjuten, förlamad och hamnat i rullstol händelser
som präglat hans sätt att se på tillvaron. Det blir personligt, väldigt personligt.I boken ryms också Dags
bästa krönikor och reportage. Möt en rad färgstarka figurer från Clint Eastwood till Christer Pettersson läs
om präster och privatdetektiver, lär dig konsten att kröka i Kiev, följ med polisen på ett arbetspass i en av
Floridas våldsammaste städer, besök en ostmästare i Schweiz, fängslas av Kumlaanstalten, fundera över
världsrekord i grisfester, och låt dig fascineras av annat smått och gott mellan himmel och jord som gör
livet värt att leva. Mina nio liv är en utökad utgåva av Berättaren (2013).Det är kanske femtio personer i
Sverige som har en egen uppfattning de vågar framföra och som vågar peka på orättvisor, felaktigheter och
dumheter i samhället. Dag är en av dem. Lennart Högman
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mina nio liv: Personligt, del 1 av Dag Öhrlund (Ljudbok) - bokus.com

Pris: 37 kr. Ljudbok, 2017. Laddas ned direkt. Köp Mina nio liv: Personligt, del 1 av Dag Öhrlund på
Bokus.com.

PDF Mina nio liv: Personligt, del 2 PDF E-BOK

Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra
användarupplevelse. Jag förstår

Newsner Djur - Alla mina nio liv | Facebook

Mina nio liv: Krönikor, del 1 Dag Öhrlunds liv har präglats av att berätta historier. Han har under åren
skrivit hundratals krönikor och i den här serien får ...
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