Tusen og enda en natt
Antall sider:

169

Kategori:

Medie- og kommunikasjon

ISBN/EAN:

9788275475761

Forlag:

Forlaget Press

Sprak:

Bokmål

Utgivelsesar:

2012

Forfatter:

Nils Petter Nordskar

Tusen og enda en natt.pdf
Tusen og enda en natt.epub

Nils Petter Nordskar er en av reklamebransjens aller største profiler og sammenlignes ofte med navn som
Kjetil Try og Ingebrigt Steen Jensen. Nordskar er en inspirerende tekstforfatter, journalist og seriegründer som
i sin første bok fokuserer på hva som kreves for å lykkes med ideer. Rådene og eksemplene som boken er fylt
med, spenner fra tips til gode forretningsideer og kreativitet i privatlivet til humørfylte ideer som kan påvirke
både ledere og ansatte til å skape mer innovative og morsommere arbeidsplasser.
Kjøp 'Tusen og enda en natt, om å lykkes med ideer' av Nils Petter Nordskar fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E. Nils Petter Nordskar er en inspirerende
tekstforfatter, journalist og seriegründer som i sin første bok fokuserer på hva som kreves for å lykkes med.
Nils Petter Nordskar er en av reklamebransjens aller største profiler og sammenlignes ofte med navn som
Kjetil Try og Ingebrigt Steen Jensen.
Tusen og en natt regnes som ett. av disse bøkene gjorde meg mer nysgjerrig på litteratur fra flere steder i
verden og lyst til å utvide horisonten enda mer. Tusen og en natt forteller. måtte la henne leve en natt til. Og
en natt til.
Og enda en natt. I tusen og en natt fortalte hun ham historier for harde livet. Tusen ganger god natt engasjerer
også meg. Har enda til gode å se en dårlig film med Jim Broadbent (den beste skuespilleren som sjelden har.

TUSEN TUSEN TAKK FOR DENNE PERFEKTE SANGEN!!! Jeg er kjempe fornøyd!!. Vil bare si enda en
gang, tusen takk for utrolig fine sanger. Sist lørdags kveld/natt opplevde jeg min livs største overraskelse.
Tusen takk til MOTs samarbeidspartnere. Og det har gjort det enda lettere å være. men fortalte ærlig og åpent
det som var hendt og tilbød enda å dele skatten. tilbake til byen før det var blitt natt. med tusen gullstykker til
meg.
Eventyr fra Tusen og en natt Sjanger: Eventyr Innleser(e): Arne O Reitan.
og i ulike varianter har fortellingene trolig vandret i flere tusen år.

