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Recept på hur man förlänger dygnet med ett par timmar? Kan man verkligen tillverka tid..? För de två
arbetslösa barndomskamraterna Cissi och Eva är ingenting omöjligt. Cissi är 38 år, nyskild och ensamstående
mamma. Hennes jobbcoach ger henne en lista på de mest osannolika jobb som hon ska söka, till exempel:
tränare för ett elitseriehockeylag eller VD för ett multinationellt företag. ?Annars kan du ju alltid starta eget!?
säger jobbcoachen. Uppgiven går Cissi ut från arbetsförmedlingen och stöter ihop med en gammal
klasskompis - Eva, också arbetslös. Eftersom inte något av de föreslagna jobben är lönt att ens söka, gör de
som coachen tipsar om. De startar eget. Gäller bara att komma på en affärsidé. Cissi har inga meriter av större
värde att falla tillbaka på, men har alltid varit påhittig och kreativ. Eva ser kanske ut som en naiv sexig
blondin, men har civilingenjörsutbildning från bland annat Chalmers och New York University, med
spetskompetens inom kvantfysikens lagar och teorier. Tillsammans kommer de på att de ska framställa tid. Tid
på burk. Affärsidén tar fart. Liksom produktionen. Det fungerar alldeles utmärkt och det strömmar kunder till
deras butik. De har också fattat ett beslut; de ska inte använda sig av produkten själva, för privat bruk.
Affärerna går lysande.
Men det blir ändå inte riktigt som de har tänkt sig. Spännande psykologisk thriller! Med science fiction och

humor. Recension: ?Tid på burk är en lättsam, men samtidigt tänkvärd bok. Mellan raderna inser vi att livet
inte alltid blir bättre av en extra timme eller två.? Eva Gustin, Kulturbloggen
http://kulturbloggen.com/?p=82829
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Anna-Karin Gidlund Post author August 6, 2013 at 22:18. En burk – tusen möjligheter, det är så vi på
Emballator ser det. 2017 · Som medlem i IKEA FAMILY får du alltid extra bra priser på utvalda favoriter i
vårt sortiment. Vi hjälper dig från grunden så att du kan få precis det köket som du vill ha. Vi hjälper dig från
grunden så att du kan få precis det köket som du vill ha. Läs mer om Bibliografisk service » Tack för att du
pantar. En burk – tusen möjligheter, det är så vi på Emballator ser det. 07. Ett mångspråkigt bibliotek,
erbjuder medier på så många som möjligt av de språk som talas i. BTJ ️ Språk. Vi erbjuder. Anna-Karin
Gidlund Post author August 6, 2013 at 22:18.
Anna-Karin Gidlund Post author August 6, 2013 at 22:18. 2017 · Som medlem i IKEA FAMILY får du alltid
extra bra priser på utvalda favoriter i vårt sortiment. Hitta rätt bland medier på många språk. CFO- Group
Finance Director till Emballator Metal Group i Ulricehamn 2018-04-19. Här kan du ansluta dig till
pantsystemet, kolla in våra reklamfilmer och se hur mycket din kommun pantar.

