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Mia Saunders' reise nærmer seg slutten. I OKTOBER starter hennes nye liv i Malibu i California, hvor hun
skal være programleder for et TV-show som handler om hverdagslykke. Gjelden er betalt, men nye
utfordringer venter.
Mia Saunders har ett år på seg til å betale farens spillegjeld på én million dollar. Oppdraget er enkelt: Hun skal
jobbe som eksklusiv eskortepike i tolv måneder, og betale ned på gjelden underveis. Hver klient leier henne
for en måned av gangen. Jobben går ut på å være selskapsdame – sex skal kun skje frivillig og er ikke en del
av kontrakten.

Nordens største nettbutikk for musikk, film og spill til beste pris med raske leveranser. Millioner av titler av
DVD-filmer / Blue-Ray filmer, musikk på CD plater. Det finnes vel knapt noe bedre enn å la seg oppsluke av
varme, oppløftende historier mens solen skinner og humlene summer i bakgrunnen. Vi i Bestselgerklubben

har. - Hundre ganger bedre enn Calendar Girl, sa bloggeren Bokfrue etter at at hun leste Et sted på grensen.
Her kan du lese starten på vårens heiteste roman. Musikaler i London West End. Velkommen musikalfan! Her
finner du en liste over alle musikaler som spilles på Londons West End - alt på ett sted. Sko på CDON.COM.
Lave priser og rask levering. Tom Egeland om boken: Mørkt, mystisk og makabert! Bokanmeldelse: Yrsa
Sigurðardóttir: «Dragsug» FOREX Bank har siden 1965 være markedsledende på valutamarkedet i Norden. I
tillegg til valuta kan vi tilby pengeoverføringer. FOREX Bank finner du på over 110. Vårens krimguide: 10
krimbøker å sjekke ut i vår! ** Harry Hole er tilbake etter pause på fire år ** Tidligere dørvakt på Head On
skriver skurke-krim Velkommen til Google Søk. Finn det du leter etter på nettet på et blunk. Vår nettside
bruker cookies slik at du kan handle og få en best mulig brukeropplevelse. Norli.no bruker cookies primært til
trafikkmålinger.

