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De vijfde maand van de wereldwijde hitserie Calendar Girl
is Mei. Lees vanaf nu elke 1e van de maand hoe het met Mia
Saunders gaat. Let op! Dit is een losse maand, de maanden
zijn ook samen in verschillende bundels verkrijgbaar.
In haar vijfde maand als luxe escort reist Mia naar het
tropische eiland Oahu. Modeontwerper Angel D’Amico wil
haar inzetten als fotomodel in de “Beauty Comes in All Sizes”
campagne, die de wereld moet laten zien hoe mooi
vrouwelijke rondingen kunnen zijn. Geen onaangename
opdracht – zeker niet wanneer het mannelijke model met wie
ze op de foto mag werkelijk bovengemiddeld knap blijkt te
zijn. Ze kan niet wachten tot ze met haar vingers iedere
centimeter mag verkennen van de intrigerende tribal tattoo
die zich van schouder tot enkel rond zijn lichaam kronkelt…
Elke maand heeft ze een nieuwe cliënt: een beroemde Franse
kunstenaar, een zakenman, een verpletterend aantrekkelijke
maffiazoon, een topsporter, een senator op leeftijd… Heel verschillende mannen die één ding
gemeen hebben: voor Mia’s 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 banksaldo…
De pers over Calendar Girl
‘Fris, grappig en ongelooflijk hot. Je zult steeds weer verliefd worden op Audrey CarlansCalendar
Girl-serie en snakken naar het volgende deel.’ Meredith Wild, #1 NYT Bestsellerauteur
‘Dit is een KILLER-start van Carlans maandelijkse serie!’ Give Me Books
‘Audrey slaat weer toe! Ze maakte me aan het lachen én aan het huilen met haar prachtige woorden!
Ik ben verliefd op deze boeken.’ Hooks & Books Book Blog
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Download online boek Nederlands Mei Audrey Carlan , Are you looking for mei PDF?. If you are
areader who likes to download mei Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get mei Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading mei Pdf? You may think better just to
read mei Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read mei electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, mei Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download mei Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download mei Pdf from our online library.
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