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BESKRIVNING

Vad är det kvinnor vill ha? Jonathan Templar och hans pokerkompisar blir inte kloka på det. Ta Jonathan
som exempel, han har varit olyckligt kär i Lissa Castle sedan de var barn. Men hans nördiga stil var inget
hon föll för på high school. Nu har han en sista chans att få henne att lägga märke till honom - på klassens
återträff. Kyle är minst lika desillusionerad. Den vackra receptionisten på hans jobb ger honom gång på
gång nobben och dejtar i stället längre - men definitivt inte bättre - män. Och Adam är kanske den av
vännerna som har lyckats bäst vad gäller karriären, men på hemmafronten är det värre. Hans fru har kastat
ut honom och bytt lås!??När Jonathan snubblar över en kärleksroman på biblioteket förstår han att han har
hittat den expert han behöver - Vanessa Valentine, bästsäljande romantikförfattare. Kyle och Adam
skrattar till en början åt att han läser kärleksberättelser, men snart inser även de att romanerna är världens
bästa handböcker i romantik. Pokerkvällarna förvandlas därmed till bokklubbsträffar, för de är alla redo
att vända blad och bli män som vet vad kvinnor vill ha.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

M och KD vill ha fler svar från Wallström - Kristianstadsbladet

Vad är det kvinnor vill ha? Jonathan Templar och hans pokerkompisar blir inte kloka på det. Ta Jonathan
som exempel, han har varit olyckligt kär i Lissa Ca

Annbritt vet vad hon vill ha - Start - Vårdfokus

Vad vill kvinnor ha hos en man egentligen? En väldigt bra fråga, och en vi faktiskt vet svaret på - Här är 9
egenskaper kvinnor vill att män har!

Min faster har bl.a. tagit vad hon vill ha ur farmors lägenhet, får hon ...

Imperiet - Vad tror du hon vill ha. Imperiet - Vad tror du hon vill ha. Skip navigation Sign in. Search.
Loading... Close. This video is unavailable.
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