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BESKRIVNING

Hans Youtubekanaler har sammanlagt över en miljon prenumeranter. På Instagram följs han av mer än
800 000 personer. Hans musik slår lyssningsrekord på Spotify. Joakim Lundell, tidigare känd som
Jockiboi, är idag tveklöst en av Sveriges största influencers. Men vägen dit är full av smärtsamma
minnen.Under sin uppväxt placeras Joakim i fosterhem och ungdomshem och bollas mellan olika
myndigheter. Han lever en tid som hemlös och hamnar i drogmissbruk och kriminalitet. Ensamheten driver
honom till flera självmordsförsök. Vändningen kommer när han träffar sin fru Jonna. Med henne finner
Joakim den trygghet och självkänsla han tidigare saknat.Monster är en drabbande och hoppfull berättelse
om en man som slår sig fri från en till synes nattsvart tillvaro, och blir en röst och en vän för
hundratusentals människor. Joakim Lundell berättar sin historia för Leif Eriksson och Martin
Svensson.Omslagsformgivare: Anna Ågren
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Monster - Micael Dahlén - Bok (9789186815660) | Bokus

Monster definition, a legendary animal combining features of animal and human form or having the forms
of various animals in combination, as a centaur, griffin, or ...

Job Search: Find Job Openings | Monster.com

The official video of "Monster" by Skillet from the album 'Awake'. Get it here: http://smarturl.it/skillet-
awake Subscribe for more official content from ...

Monster (film) - Wikipedia

Pris: 149 kr. Inbunden, 2011. Finns i lager. Köp Monster av Micael Dahlén på Bokus.com. Boken har 3 st
läsarrecensioner.
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https://www.bo-fi.club/?p=MONSTER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MONSTER&ln=se
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