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Calendar girl¤Oktober, november, december Audrey Carlan Hent PDF Forlaget skriver: I denne fjerde og
sidste del af Calendar Girl-serien er Mias fars spillegæld betalt, men der venter nu nye udfordringer, og der er
stadig løse ender, der skal bindes. I OKTOBER flytter Mia til Malibu, Californien, hvor et nyt hjem venter, i

NOVEMBER kalder et nyt job i New York City, og i DECEMBER rejser hun til sneparadiset Aspen,
Colorado. Imens ligger Mias far stadig i koma efter et voldsomt overfald, og ingen har hørt fra den
charmerende Wes længe ... Vil det mon lykkes Mia at klare skærerne og få sin lykkelige slutning?

CALENDAR GIRL er en erotisk romanceserie i 12 afsnit, som alle er opkaldt efter årets måneder. Denne bog
samler Oktober, November og December. Følg rejsen her. Audrey Carlan er en amerikansk bestsellerforfatter,

som skriver sexede kærlighedshistorier, der er så hotte, at de kan få din e-bogslæser til at smelte og din
papirbog til at bryde i brand. Den populære Calendar Girl-serie har på rekordtid solgt over 2,5 mio.

eksemplarer i USA alene og udkommer foreløbig i 27 lande. Serien er hendes første udgivelse på dansk.

 

Forlaget skriver: I denne fjerde og sidste del af Calendar Girl-serien
er Mias fars spillegæld betalt, men der venter nu nye udfordringer,
og der er stadig løse ender, der skal bindes. I OKTOBER flytter Mia
til Malibu, Californien, hvor et nyt hjem venter, i NOVEMBER
kalder et nyt job i New York City, og i DECEMBER rejser hun til
sneparadiset Aspen, Colorado. Imens ligger Mias far stadig i koma
efter et voldsomt overfald, og ingen har hørt fra den charmerende
Wes længe ... Vil det mon lykkes Mia at klare skærerne og få sin

lykkelige slutning? CALENDAR GIRL er en erotisk romanceserie i
12 afsnit, som alle er opkaldt efter årets måneder. Denne bog samler
Oktober, November og December. Følg rejsen her. Audrey Carlan er

en amerikansk bestsellerforfatter, som skriver sexede
kærlighedshistorier, der er så hotte, at de kan få din e-bogslæser til at
smelte og din papirbog til at bryde i brand. Den populære Calendar
Girl-serie har på rekordtid solgt over 2,5 mio. eksemplarer i USA
alene og udkommer foreløbig i 27 lande. Serien er hendes første

udgivelse på dansk.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Calendar girl¤Oktober, november, december&s=dkbooks

