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Vartijatarina kertoo maailmasta vartijan silmin nähtynä. Heistä, jotka yleensä ovat dekkareissa vain sivuhenkilöitä.
Nimettömiä ja puhumattomia tyhmiä kummajaisia, jotka katoavat oltuaan kerran vitsin kohteena. Joskus he myös
joutuvat sen jännärin tai agenttiromaanin korvikkeeksi, jota havittelijansa ei vain osannut kirjoittaa.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Tämä kirja on siis uutuus aiemmin kirjallisuudessa harvoin nähdyltä elämänalalta. Nyt vartijat ja järjestyksenvalvojat
ovat päähenkilöitä novelleissa, jotka kirjoittanut esikoiskirjailija työskenteli itsekin aiemmin pitkään alalla. Kirja on
koruton kuvaus yksityisestä turvallisuusalasta kaikessa ristiriitaisuudessaan ja yllättävyydessään.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Missä opetusta ei kuunnella, selitys on riittämätön eikä kielto tehoa, siellä alkaa väkivalta. Nämä ovat väkivallan
työmiesten, vartijoiden, tarinoita.

Great ebook you want to read is Vartijatarina Ebooks 2019. You can Free download it to your computer
through easy steps. DIARIOZAMORA.COM in simple step and you can FREE Download it now.
Most popular website for free PDF. Site is a high quality resource for free eBooks books.Here is the
websites where you can download eBooks. No download limits enjoy it and don't forget to bookmark and
share the love!Resources is a volunteer effort to create and share e-books online. No registration or fee is
required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.Open library
diariozamora.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many other
formats. You may download books from diariozamora.com.
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