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BESKRIVNING

En novell om rättvisa, karma och att få en andra chans. Allting går emot Mikaela. Hon förlorar jobbet,
lägenheten, vännerna. Där står hon, ensam mot världen, och bestämmer sig för att ge sig iväg på cykel mot
ett nytt liv. Hur svårt kan det vara? Nu är det verkligen hennes tur! Och livet förändras faktiskt. Men inte
alls på det sätt hon hade kunnat föreställa sig.Gillar du den här novellen men tyckte att den tog slut för
fort? Läs författarens feelgood-roman "Till var och en det den förtjänar". En varm, spännande och rolig
bladvändare att sträckläsa, enligt recensenterna. Finns både som pappersbok (ISBN 9789176990148) och
e-bok (ISBN 9789175693132).Mirre MCSS är it-teknikern som började skriva. Mirre bor på landet, är
gift och kör motorcykel när hon inte ger it-support till Enköpingskommuns medarbetare. För närvarande
studerar hon också författarskap och skriver på minst två böcker till.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Potatismos - Recept - Recepten.se

Den som väntar på nåt gott väntar aldrig för länge. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. ... Många
bäckar små gör en stor ...

Currysås - enkelt och gott recept - Mitt kök - recept, nyheter ...

Många människor dras med långvariga smärtor i muskler och senor. Nu finns ny hjälp att få i...

Solpaneler - "prylar" som gör gott - Gearhead.se

Om du vill göra gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt så kan Better Globe vara något
för dig. Genom att köpa träd bidrar du till flera ...
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GÖR GOTT
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