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Mean Girls meets Gone Girl - a gripping, dark, psychological thriller for YA readers, perfect for fans of We
Were Liars.
There were two things everyone knew about Miranda Vaile. The first was that she had no parents - they were
dead.
And the second was that they were dead because Miranda had killed them. Olive hasn't always been a loner she used to be the school queen-bee. But that was before her breakdown. Now she can only watch as new girl
Miranda latches on to her ex-best friend Katie, talking like Katie, dressing like Katie and even going out with
Katie's boyfriend. And then Katie dies. Everyone thinks it was a tragic accident.
But Olive isn't so sure. What if Miranda really is a killer? Em Bailey is an Australian writer living in
Germany with her partner and daughter. Em used to be a new-media designer for a children's television
production house and is now a full-time author. She is the author of the teen thrillers Shift and The Special
Ones.

THE SHIFT 2017; NYHETER «En helt fantastisk milepæl»: Gründere henter 35 millioner kroner for å gjøre
landbruket klimavennlig. I-Shift og I-Shift med dobbelclutch gir maksimal ytelse, øker drivstoffeffektiviteten
og gir høyere produktivitet hos sjåførene. De er også raske, behagelige og. SHIFT. Shift har vært på Torget
Vest i 13 år, og har mange flotte merkevarer på klær til dame. Vi fører ledende merker som: Ane Mone; Ilse
Jacobsen Skiftkalender, Shift Calendar, Skiftplan, Skiftplanlegger, Calendario de escala - HIGH END
SUPPLEMENTS.
SHIFT er en superserie kosttilskudd av høy kvalitet. Kun det beste er godt nok, enten det gjelder råvarer,
effekt eller dokumentasjon. Mineralet magnesium er et undervurdert og lett oversett mineral i det daglige
kostholdet. Magnesium er viktig for alle organene i kroppen – spesielt for hjertet. Hør låten(e) til Shift på
NRK P3 Urørt! Opplev ny norsk musikk, gratis! P3 Urørt er et nettsted hvor uetablerte norske artister og band
kan promotere musikken. THE SHIFT 2017; startup NYHETER. Når «unicorns» blir den samme traven,
kommer «decacorns» galopperende. HIFT, Hadeland Idrettsfysioterapi og Treningssenter. Startnummer og
trøye til Viggaløpet deles ut felles på HIFT kl 10 løpsdagen. Proff.
no gir deg bedriftsinformasjon om Shift. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere
og kunngjøringer.

