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BESKRIVNING

När Kajsa är ute och joggar i skogenhänder något otroligt.Hon hittar en påse med pengar - mycket
pengar!Det blir aldrig av att hon går till polisen med dem.Kajsa har två fästmän, Bill och Bull.De vet inte
om varandramen börjar bli misstänksamma.Varifrån kommer alla Kajsas pengar?Pengarna eller livet...
Kajsa har det bra. Hon har två män som hon tycker mycket om. Bill och Bull kallar hon dem, och de
besöker Kajsa tre gånger i veckan. Fast inte på samma dag.Ibland är det svårt för Kajsa att hålla isär dem.
Men Kajsa har hjärna och Bill och Bull har mest hjärta. På söndagarna är Kajsa ensam. Då springer hon i
skogen. Där hittar hon en dag massor med pengar. Klart hon ska gå till polisen. Eller? Kajsa behöver ju
faktiskt en ny kappa och en teve. Och en lyxsemester. Det blir allt svårare för Kajsa att dölja alla sina
hemligheter.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Rapporten "Jag är bara en påse med pengar" - Maskrosbarn

I de nya kontorslokalerna i centrala Malmö är det lite mer folk än vanligt. Personal från Twilios
huvudkontor i San Francisco samt London och Tallin är på plats ...

Har du en idé? - Ung - pitea.se

Svenske racerförartalangen Felix Rosenqvist firade årets segrar tillsammans med F1-världsmästaren Lewis
Hamilton. Men för att komma vidare i ...

"Är svårt att gå vidare utan en påse pengar" | Motor | Expressen

PÅPP betyder en påse pengar. Alla ungdomar mellan 13-25 år i Ljusdals kommun har chansen att söka
pengar för aktiviteter de vill göra. Pengapotten är på 50 ...
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En påse pengar

https://www.bo-fi.club/?p=EN%20P%C3%85SE%20PENGAR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=EN%20P%C3%85SE%20PENGAR&ln=se
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