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Bogen om Texas Hold'em Poker David Sklansky Hent PDF En hel bog om den mest udbredte variant – Texas
Hold´em.

David Sklanskys internationalt anerkendte klassiker om Texas Hold´Em er bogen for de mange, der ikke blot
er interesseret i en basisbog om de mange varianter af poker, men søger en kompetent og seriøs hjælp til at

forbedre deres spil.
Hvis du ved, at en flush slår en straight, og du gerne vil være super god til at spille Texas Hold´Em Poker, er

dette bogen for dig.   Uanset om du spiller Hold´Em med dine venner, på Internettet eller i turneringer, er

Bogen om Texas Hold´Em Poker af David Sklansky nødvendig læsning. Bogen har for længst etableret sig
som en klassiker, og denne opdaterede udgave er en af de vigtigste og bedst sælgende Hold´Em bøger i

verden.
Bogen om Texas Hold´Em Poker er blandt andet kendt for Sklanskys Hand Rankings, som gør spillet langt
lettere at kvantificere og forstå, men du kan også læse om grundreglerne, vigtigheden af placering, de to

første kort, flops, strategi før flop, semibluff, check raising og hvordan man læser en hånd.

 

En hel bog om den mest udbredte variant – Texas Hold´em.
David Sklanskys internationalt anerkendte klassiker om Texas

Hold´Em er bogen for de mange, der ikke blot er interesseret i en
basisbog om de mange varianter af poker, men søger en kompetent

og seriøs hjælp til at forbedre deres spil.
Hvis du ved, at en flush slår en straight, og du gerne vil være super
god til at spille Texas Hold´Em Poker, er dette bogen for dig.   Uanset

om du spiller Hold´Em med dine venner, på Internettet eller i
turneringer, er Bogen om Texas Hold´Em Poker af David Sklansky
nødvendig læsning. Bogen har for længst etableret sig som en

klassiker, og denne opdaterede udgave er en af de vigtigste og bedst
sælgende Hold´Em bøger i verden.

Bogen om Texas Hold´Em Poker er blandt andet kendt for Sklanskys
Hand Rankings, som gør spillet langt lettere at kvantificere og forstå,
men du kan også læse om grundreglerne, vigtigheden af placering,
de to første kort, flops, strategi før flop, semibluff, check raising og

hvordan man læser en hånd.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Bogen om Texas Hold'em Poker&s=dkbooks

