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TIMMY TABER ER TILBAGE! Er der nogen, der ikke kender mig endnu, skal de bare vide tre ting: 1. Jeg
blev født. 2. Jeg var et geni. 3. Jeg grundlagde et forretningsimperium. Og nu er jeg tæt på at opklare min
generations største mysterium. Men selv et geni kan bringes til fald af fupmagere, svindlere, bedragere og alle
deres rævestreger.
Vil det lykkes den største bedrager af dem alle (den, hvis navn ikke må nævnes ... ) at spolere MEGA TABER
A/S’ triumf? Stephan Pastis, manden bag denne bog og #1 New York Times-bestselleren "Timmy Taber 1:
Ingen er fejlfri…" er også skaberen af tegneserien "Perler for svin", som går i mere end 700 aviser verden over
og har en stor og loyal fanskare. Næste bog i serien er under forberedelse.
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Bornholms Skakklub og især Svaneke Skakklub har mistet et kært medlem, idet Simon Abrahamsen er stille
sovet ind efter kort tids sygdom. Star Wars – Alt det du absolut bør vide. Indbundet • 256 sider • 199,00 kr.
gay fyr sex unge: amatør gay tube. Da Kat begynder på sølvrytterskolen i Breda by, har hun hovedet fuldt af
drømme. Mc Dværg, jeg ved at du har trang til min kæmpe croissant/ Du har lige højden til at gag på min
borgmester stang// For den er stor og fed, wienerbrød der gør. Star Wars – Alt det du absolut bør vide.
Begravelsen finder sted. Mc Dværg, jeg ved at du har trang til min kæmpe croissant/ Du har lige højden til at
gag på min borgmester stang// For den er stor og fed, wienerbrød der gør. Da Kat begynder på
sølvrytterskolen i Breda by, har hun hovedet fuldt af drømme.

