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BESKRIVNING

Mattias Göransson är mannen bakom omåttligt populära Relationslexikon som utgavs 1999 efter att ha
publicerats som följetong i DN På Stan under ett år. Det är ett behändigt lexikon för relationsproblem,
skapat med hjälp av frikostiga vänners mer eller mindre dyrköpta erfarenheter. Det är en sylvass satir med
generande hög igenkänningsfaktor och pratbubblor med dräpande kommentarer, skrivet för en ung
storstadsorienterad generation. Ett internationellt koncept, visade det sig då boken har kommit ut både på
holländska och engelska.I Familjeflora lämnar Mattias Göransson de mer lättvindiga relationsproblemen
bakom sig och tar i tu med den grymma verklighet som väntar för nyblivna föräldrar . Här ställer han
skoningslösa diagnoser som: Reläbarn, Überföräldrar och paradigmångest.Specialskrivet för "Relations-
ABC" är ett litet svidande Separationslexikon för dem som slutligen nått relationsproblemens
ändhållplats.Mattias Göransson är författare och journalist. 1999 var han med och grundade det hyllade
fotbollsmagasinet Offside och 2008 startades systertidningen Filter, där han nu är chefredaktör. 2012
tilldelades han Stora journalistpriset.Omslagsformgivare: Peter Alenäs
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

ABC Public Relations - For All Your Public Relations Needs

The Government Relations and Communications Division is the Alabama ABC Board's liaison with and
to state, county, and city governments, media, and the general public.

ABC TV Online - abc.net.au

INVESTOR RELATIONS. Financial statements. Shareholder Information ... Annual Meeting 2017.
Annual Meeting 2016. Contact us. 2019 - Disclaimer - ABC Banking ...

Trump heads to Texas as part of public relations campaign for border wall

With ABC PR, no publicity stone is left unturned. Tackling all facets of national, regional and tour press,
the exceptional diversity of artists at ABC PR gives the ...
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