
Vind i Wordfeud
Hent bøger PDF

Mogens Jerløv

Vind i Wordfeud Mogens Jerløv Hent PDF Du taber lidt for mange spil, og ved egentlig
ikke hvorfor. Din ægtefælle og børnene driller
dig ved middagsbordet. Dine venner spørger,
om I skal tage et spil til, og så smiler de. Selv

chefen har du tabt til.
Her er bogen, der kan hjælpe dig. En systematisk

gennemgang af de elementer, der gør
den store forskel, når vinderen skal findes i
Wordfeud. Køb den i dag og vind i morgen!

»Vind i Wordfeud – strategi og taktik« er bogen til
dig, der gerne vil vinde i Wordfeud, men uden snyd.
Uanset om du er nybegynder, eller du har spillet

igennem et stykke tid, så indeholder bogen et væld
af informationer, som kan hjælpe dig til at forbedre

dit spil. Du får en systematisk tilgang til spillet, og du
får øjnene op for de små detaljer, der afgør et spil.
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