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Statusjaget går amok i Stavanger, og i frontlinjen herjer sivilingeniør Kåre Peck. Anerkjennelse fra eliten er
den store motivasjonen.
Peck har aldri betvilt sin intelligens. Ikke før en spillekveld med kameratgjengen slynger ham gjennom en
mental glassrute. Fadesen starter en snøball av elendighet, og snart innser Peck at livet hans har vært en løgn:
Han er ikke smart, men dum.
Knust etter nederlaget kutter Peck forbindelsen til omverdenen og barrikaderer seg i leiligheten. Han forstår
imidlertid raskt at også et liv i isolat har sine utgifter.
Dette utløser Pecks jakt på verdens enkleste jobb.
Og han finner den.
Tror han.
Dumming utspiller seg i en by forpestet av narsissisme. Er det fremdeles plass til empati og godhet i et
samfunn hvor alle skal være best?
Erik Meling Sele (f. 1987) er oppvokst og bosatt i Stavanger. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU, og
jobber som prosjektleder.

Sele debuterte med krimnovellesamlingen Likkisten i 2011.
Dumming er hans første roman.
Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database Dumming Statusjaget går amok i
Stavanger, og i frontlinjen herjert sivilingeniør Kåre Peck dumming det var bare på game boy advanse
-.-benisak 15 Dec. 2013.
kjedelig Amjål - Narraktig, utagerande fjollet person Annige(Han va jysla annige) - Rastløs, trippende,ivrig,
utålmodig Ant (Eg blei ant best på skolen)- Nummer to ”Til Ungdommen” er et dikt skrevet av Nordahl Grieg,
en person som så på fremtiden med sto uro. Ved åpningen av et nytt universitetssemester, i 1936, skrev han.
Skrevet av Asbjørn Fjell Kunnskap om psykopati og narsissisme skaffer man seg sjeldent før man kommer i
kontakt med en. Til tross for at det finnes mengder med. Dora gikk helt til topps i konkurransen, men
«Paradise Hotel» nektet hun å bli med på

