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BESKRIVNING

Det är dags för Stella att stadga sig. Det tycker i alla fall hennes mamma, som är sugen på att få barnbarn.
Men man och barn är inte särskilt lockande för en framgångsrik och förmögen kvinna som Stella, som
också råkar ha aspergers. Att analysera data är enkelt, men att dejta är knepigt. För att komma över sin
brist på dejtingerfarenhet anlitar Stella en manlig eskort som ska lära henne hur man blir en bra
flickvän.Michael kämpar med räkningarna för sin mammas tuffa cancerbehandling och tjänar extra pengar
en kväll i veckan genom att arbeta som eskort. Han träffar aldrig en kund mer än en gång, men när Stella
undrar om han kan bli hennes lärare är han frestad att frångå sina principer.Ju mer tid de tillbringar
tillsammans, desto mer faller Michael för den avväpnande och blixtrande intelligenta Stella. Och Stella får
lära sig att kärlek inte är någon enkel ekvation.Översättare: Christina Mansicka,Omslagsformgivare: Maria
Sundberg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kyssfaktorn - Helen Hoang - böcker (9789198409727) | Adlibris Bokhandel

Kyssfaktorn.pdf --- Nora Roberts --- 9789176518960 Romance På Svenska on Instagram: "Lite av en
boksmälla efter Det är hennes egen resa som inspirerat henne till ...

Kyssfaktorn av Helen Hoang - Mitt liv som boknörd

Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman. Osta kirja
Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet ...

Kyssfaktorn, ett nytt släpp från Lovereads! - Romance på svenska!

Stella är framgångsrik, förmögen och råkar ha aspergers. Att analysera data är enkelt, men att dejta är
knepigt. En dag träffar hon Michael, som arbetar som ...
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KYSSFAKTORN
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