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Det är väldigt enkelt.
Jag behövde pengar. Mycket pengar.
En miljon dollar för att vara exakt. Tidsfristen var ett år. Jag hade tolv månader på mig att betala, annars
skulle min pappa bli dödad.
När man ställs inför ett ultimatum som det här, gör man vad man måste göra. Och det är precis vad jag gjorde.
Mia Saunders har knappt hunnit flytta till Los Angeles innan hon får beskedet att hennes pappa har blivit grovt
misshandlad för att han inte betalat en enorm spelskuld. Och inte nog med det, det är hennes ex-pojkvän
Blaine som står bakom misshandeln och utpressningen. Mia ser en enda lösning, och det är att börja jobba på
hennes mosters företag Exquisite Escorts. Uppdraget: att tillbringa en månad åt gången tillsammans med rik
man och vara hans dejt i alla sorters sammanhang. En rik man som hon dessutom inte behöver ligga med om
hon inte själv skulle vilja. Det skadar förstås inte att den första killen är en het Hollywood-regissör. Del 12 December.
Shop with confidence.
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Bogs ISBN er 9788711563687, køb den her Listen to Dezember - Calendar Girl 12 (Ungekürzt) now.
Después de un año lleno de pasión, lujo y glamour, el viaje de Mia llega a su fi n. Entdecke auf Napster
ähnliche Künstler. December: Calendar Girl Book 12 - Kindle edition by Audrey Carlan. Issuu is a digital
publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.
Der vierte Band der Bestseller-Serie Calendar Girl. eBook Shop: Calendar Girl Buch: Calendar Girl
Dezember von Audrey Carlan als Download. Verkäufer: Dodax. I want YOU to tell your story. Découvrez
le livre Calendar Girl, Tome 1 : Janvier : lu par 2 126 membres de la communauté Booknode. og sidste
kapitel i historien om Mia Saunders’ rejse mod kærligheden. Årets frækkeste læseoplevelse. Ohne
Anmeldung, ohne Kopierschutz und ohne Extra. id=188540 @polyvore-editorial #polyvoreset #artexpression
#artset Calendar Girl November, eBook (epub eBook) von Audrey Carlan bei hugendubel. April und. Als
Mia Mr Januar sieht, vergisst sie alle guten Vorsätze. I had no idea what to expect. The phases between 1960
and 2040 can be displayed. Find great deals for Calendar Girl: Calendar Girl Vol.

