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Mats Hård har fått sparken. Sambon har kastat ut honom, älskarinnan har blivit seriös och fotbollslaget krälar i
bottenträsket.
Dessutom måste han gå ut för att röka. Men vad gör det när det finns folk som gärna spelar bort sina pengar?
Men inget är som han tror och botten visar sig ligga djupare än han anat.
En rolig och spännande historia om att sätta kärlek och pengar på spel. Med bläcksvart humor och skarpa
detaljer tecknas ett porträtt av den evige förloraren Mats Hård i ett samhälle där livet är ett sätt att tjäna
pengar.
Med Konsten att förlora blev den bittre och arge fotbollsjournalisten Mats Hård snabbt mångas favorit. Boken
blev mycket omtyckt för sin svarta humor och sina ömsinta skildringar av den olyckliga kärleken till Sara,

Jenny och fotbollslaget. Pengar & sex är en fristående uppföljare.
Röster om Konsten att förlora
"Den överlägset roligaste svenskspråkiga bloggen"
DN
"Konsten att förlora är en text som är lätt att älska, svår att undvika. Årets skönlitterära sportbok."
HELSINGBORGS DAGBLAD
" … rent litterärt håller den en klass som är skyhögt över det mesta som skrivs om sport."
LASSE ANRELL, AFTONBLADET
Olle Svalander (f.1969) är personen bakom pseudonymen Mats Hård. Svalander är verksam som förläggare,
författare och journalist. Pengar & sex är hans tredje roman.
Röster om romanen Junk av Olle Svalander
"Svalander övertygar samtidigt som han levererar.”
HALLANDSPOSTEN
”Och språket är som alltid lika skarpt som underhållande. Läs honom.”
GÖTEBORGSPOSTEN
”Junk är en ultramodern rocknroll-roman, kryddad med svart humor, skruvade vardagssituationer och vassa
repliker, från första till sista ackordet.”
DAGBLADET"
- Ny Ulriken tunnel og dobbeltspor på strekninga Fløen-Bergen stasjon er naudsynt for å auke kapasiteten i
togtrafikken til og frå Bergen. Ein ny. Den første lese- og skriveopplæringen. Med Salto 1 er elevene sikret en
helhetlig og god start i lese- og skriveopplæringen. Alle sider av norskfaget blir.
Informasjonskapsler Her kan du lese hvordan Danske Bank A/S bruker de elektroniske sporene du etterlater
deg når du besøker pengeby.no. Du kan også lese om hvilke. The Gamasamas har spilt inn sin første EP med
støtte fra Frifond. Perry Frisør Tjuvholmen, 22 83 22 30. Perry Frisør Pilestredet, 22 60 91 88. Perry Frisør
Radisson BLU Scandinavia, 22 11 16 16.
Perry Frisør Hamar, 62 53 56 50 *. TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid med å gi utdanning til
barn som lever i noen av verdens verste krigs- og konfliktområder: Syria, Mali, Colombia, Sør. En annen type
bruk av kontrastord finner vi i Arne Garborgs dikt "Om pengar". Garborg stiller opp mat – mathug, dropar –
helse, stas – venleik osv. som kontraster.
Brenner du for entreprenørskap? Stilling ledig! Møre og Romsdal - 5 juni 2017; Studentbedrift fra NTNU i
Ålesund kan bli. Galleri 2 - Stamsund. O P P B L O M S T R I N G Teikning/drawing: O.S Trenger du et godt
sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Arne Garborg og mer enn 3225 andre forfattere.

