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Hur du lyfter lön utan att lyfta ett finger. De flesta av oss tillbringar åtminstone 80 000 timmar på jobbet innan
vi loggar ut och går i pension. Det kan vara 4 800 minuter av glada och förstående chefer, perfekt fungerande
kopiatorer, intressanta möten, användarvänliga affärssystem, trevliga och inte illaluktande och högljudda
kollegor, avspänd attityd till fika- och köksansvar, träffsäkra och uppmuntrande anslag, mysig arbetsmiljö,
kreativt och prestigelöst arbetsklimat och logiska rutiner. Eller så kan det vara...
tvärtom. Nu kommer räddaren i nöden för alla som irrar runt i organisationsschemats grå korridorer med ett
frånvarande uttryck i ansiktet! Slå ihjäl tiden med floskelbingo och frånvarohanterarharakiri, ta del av
ovärderliga tips om hur du utvecklar din konstnärliga sida på arbetstid, och lär dig med hjälp av de senaste
forskningsrönen hur du blir kontorets mest lågpresterande och uppskattade medarbetare. Det här är inte bara
en trevlig presentbok utan även en livsnödvändighet!
Vi ses som tidigast 17:e maj om du inte ämnar att bryta landsgränsen och testa dina vingar i Spanien :-)
Söndag 6 maj, 2018. Här är 14 stadier du ofta går igenom första gången du ska sova över hos ditt ragg Postad
24 April Jag levde i ett förhållande som var på väg att ta slut, barn hade jag skaffat och sexlusten och även
kärleken började sina från min sida… 18-04-23 NU går jag på semester. Spanien. Här är 14 stadier du ofta
går igenom första gången du ska sova över hos ditt ragg Postad 24 April Jag levde i ett förhållande som var på
väg att ta slut, barn hade jag skaffat och sexlusten och även kärleken började sina från min sida… 18-04-23
NU går jag på semester. Det blev helt andra bullar i Norrköping eftersom domarna helt hade ändrat nivå och

lät Chucks mannar spela den riv och slit basket som de. Spanien. Spanien. Vi ses som tidigast 17:e maj om
du inte ämnar att bryta landsgränsen och testa dina vingar i Spanien :-) Söndag 6 maj, 2018. Det blev helt
andra bullar i Norrköping eftersom domarna helt hade ändrat nivå och lät Chucks mannar spela den riv och slit
basket som de. Här är 14 stadier du ofta går igenom första gången du ska sova över hos ditt ragg Postad 24
April Jag levde i ett förhållande som var på väg att ta slut, barn hade jag skaffat och sexlusten och även
kärleken började sina från min sida… 18-04-23 NU går jag på semester.
Spanien. Här är 14 stadier du ofta går igenom första gången du ska sova över hos ditt ragg Postad 24 April
Jag levde i ett förhållande som var på väg att ta slut, barn hade jag skaffat och sexlusten och även kärleken
började sina från min sida… 18-04-23 NU går jag på semester. Vi ses som tidigast 17:e maj om du inte ämnar
att bryta landsgränsen och testa dina vingar i Spanien :-) Söndag 6 maj, 2018. Här är 14 stadier du ofta går
igenom första gången du ska sova över hos ditt ragg Postad 24 April Jag levde i ett förhållande som var på väg
att ta slut, barn hade jag skaffat och sexlusten och även kärleken började sina från min sida… 18-04-23 NU
går jag på semester. Det blev helt andra bullar i Norrköping eftersom domarna helt hade ändrat nivå och lät
Chucks mannar spela den riv och slit basket som de. Det blev helt andra bullar i Norrköping eftersom
domarna helt hade ändrat nivå och lät Chucks mannar spela den riv och slit basket som de.

