Nooit verliefd worden - januari/februari/maart (Calendar Girl) (Dutch
Edition)

Een knappe jonge vrouw, een grote schuld
van 1 miljoen, een jaar om het terug te
betalen... Lees nu de eerste drie maanden
van de werelwijde hitserie Calendar Girl!
Of begin met een losse maand, verkrijgbaar
als e-book.Januari is overal voordelig
verkrijgbaar!Mia Saunders heeft een
probleem: een schuld van een miljoen
dollar, die binnen een jaar afbetaald moet
worden. Gelukkig heeft haar tante een
exclusief escortbedrijf; en is Mia een
knappe jonge vrouw met lef. Als
oogstrelende arm candy kan ze zo aan de
slag bij Exquisite Escorts.Elke maand heeft
ze een nieuwe client: een beroemde Franse
kunstenaar,
een
zakenman,
een
verpletterend aantrekkelijke maffiazoon,
een topsporter, een senator op leeftijd Heel
verschillende mannen die een ding gemeen
hebben: voor Mias gezelschap betalen ze
zonder met hun ogen te knipperen een ton.
Seks is een optionele extra. Na twaalf
avontuurlijke maanden zal er voor Mia
meer veranderd zijn dan enkel haar
banksaldoDe pers over Calendar GirlFris,
grappig en ongelooflijk hot. Je zult steeds
weer verliefd worden op Audrey Carlans
Calendar Girl-serie en snakken naar het
volgende deel. Meredith Wild, #1 NYT
BestsellerauteurDit is een KILLER-start
van Carlans maandelijkse serie! Give Me
BooksAudrey slaat weer toe! Ze maakte
me aan het lachen en aan het huilen met
haar prachtige woorden! Ik ben verliefd op
deze boeken. Hooks & Books Book Blog
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