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Frank Andersson är en av Sveriges mest färgstarka idrottspersonligheter genom tiderna.
Och det som dominerat rubrikerna om honom är inte mästerskap och medaljer utan i stället bilar och bärs,
kvinnor och kokain, fattigdom och fåfänga. Men hur mycket av det som har sagts i media är egentligen sant?
Vem är personen bakom alla skriverier? Och hur var det där med att kuken ska ha sitt?
Följ med en ganska vilsen kille från en rörig uppväxt i Trollhättan till tävlingar bakom järnridån och efterfest i
Los Angeles. Det blir en vild resa med etapper i såväl Porsche och Ferrari som Jaguar och Mercedes. Här är
Sanningen om lögnerna. Eller som brottningsmästaren själv säger: Lets be Frank!
Ur innehållet:
Mamma var en tyskehora
Volvo P1800 i Fjällbacka

Vart är brottningen på väg?
Hoa, dödspolaren
Rikskuponger och revanschen
Aha, dom knarkar!
Pinka revir
Den mörka tiden
Ted Turner och jag
En faders svek
I backspegeln
Denna nyutgåva i pocket innehåller dessutom nyskrivet material, bland annat om Franks upplevelser i
tv-programmetLets Dance.
Osannolika anekdoter och mörka hemligheter i Sanningen om lögnerna berättar Frank Andersson allt. Precis
allt. Aftonbladet
Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII tillsammans regerade de tre över Sverige i 64 år. De tillhörde den
Pfalziska ätten och tog över makten från Vasaätten när.
For å motarbeide kristent jødehat, burde vi slutte å konvertere jøder til kristendom. Vi bør isteden hevde at
Jødedommen er sann. (Pillgrimage) Akalitus innkasserer en seier, og Frank tar Jackie med ut på byen.
Medvirkende:Edie Falco. pï¿½minnelse. 02.05 Scott Pilgrim vs. the World (Scott. (Texas Hold 'Em) Mike og
Frank får endelig tilgang til «white whale pick», men ikke-til-salgs-Dennis har ikke fått kallenavnet sitt uten
grunn.

