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Veronica Maggio berättar i denna storslagna bok om sitt liv – samtidigt som hon presenterar samtliga sina
låtar, med både texter och ackord. Hon berättar också om bakgrunden till texterna och om hur låtarna kommit
till. I flera självbiografiska kapitel får vi följa uppväxtåren, jakten på det efterlängtade skivkontraktet och de
avgörande ögonblicken i hennes utveckling – vägen till att bli en av Sveriges allra mest älskade och folkkära
artister.Boken innehåller en stor mängd bilder, varav många aldrig tidigare publicerats. Bilderna visar allt från

barndomens tidiga scenframträdanden till unika inblickar backstage och bakom kulisserna vid
videoinspelningar och fotograferingar. Det rika bildmaterialet i kombination med Veronica Maggios

öppenhjärtiga text och hennes samlade låttexter gör det här till den kompletta boken om en av Sveriges allra
största popstjärnor.

Allt är för bra nu. Du ska precis som jag vilja ha mycket sex gärna länge och ofta.

Veronica Maggio,Maggio

Sitter på pianot mellan flaskor glas och fimpar. Har inget mer o säga har inget mer o ge Jag trodde jag var där
men jag kunde inte hänga med Ditt ord blev allt för tydligt var enda småsak blev en större sak även om det va
en småsak Och jag dränker minnen i Lemon Chello hatar allt i stunden hatar Tinder hatar Mello. Veronica
Maggio berättar i denna bok om sitt liv samtidigt som hon presenterar samtliga sina låtar. Allt är för bra nu
Veronica Maggio. Releasedatum 2017 0919. Ha det gott du med Av prestberg. Vi pratar även om julen när
man är ofrivilligt barnlös. Går runt i tshirt och är trött. Pris kr 519. Hon drömmer ihop som filmer i huvudet
dagdrömmar där hon och killen hon just nu är kär i träffas dansar håller om varandra håller varandra i handen

gör allt det. If that doesnt work please visit our help page. this post is blacklisted because it contains
multiplewords and is not fully visible on the index page. Du ska precis som jag vilja ha mycket sex gärna

länge och ofta. Produktbeskrivning. Sitter på pianot mellan flaskor glas och fimpar.
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