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BESKRIVNING

Svinn är historien om två vilsna själar som råkar träffas på nytt i en konstgjord värld. Det är en lika
tragikomisk som blodisande berättelse om en tid där kontoutdrag och konsumtionsmönster definierar allt
mänskligt liv.Sven var en gång ett pr-geni med uppdrag åt de mest inflytelserika varumärkena. Men en
livskris kostade honom jobbet, bostaden och äktenskapet. Nu har han börjat om på ruta ett med en
förnedrande praktikplats som butiksmaskot i Folkhemmet, det nybyggda köpcentret med ekologisk profil.
Här finns de trendigaste produkterna i en väldoftande och tempererad oas för den sofistikerade
konsumenten. Och när Sven tror att saker och ting inte kan bli mycket värre dyker hon upp från ingenstans:
Kvinnan som en gång fick marken att rämna under honom. Under butikskamerornas vakande ögon inleds
en katt- och råttalek som plötsligt visar sig vara på liv och död.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Svinn - Lars Berge - ebok (9789146230519) | Adlibris Bokhandel

Det vore alltså värt att mäta deras svinn och informera handeln på samma sätt som hittills gjort mot
konsumenterna. Hur stort är matsvinnet i Sverige?

PDF Minskat svinn av livsmedel i skolkök - naturvardsverket.se

Cirka 28 kilo fullt ätbar mat per person slängs och 26 kilo ätbar mat och dryck hälls ut i slasken varje år.
Mycket av maten slängs för att den inte äts upp i ...

Tomten, jag vill ha… mindre svinn - Axfood

5 1 Inledning Svinn i olika former är ett stort problem för svenska butiker. Svinn kan delas in i tre
huvudgrupper: externa stölder, interna stölder samt ...
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SVINN

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