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Ny måned - ny by - ny mand. Stærkt vanedannende serie om et helt specielt år i Mia Saunders´ liv.

Mia skal skaffe 1 million dollars til at betale sin fars spillegæld. Hurtigt. Siden hun var barn, har hun taget sig
af sin far og søster, og også denne gang beslutter hun sig for at tage sagen i egen hånd. Derfor bliver hun

escortpige i Exquisite Escorts, og hendes mission er enkel: Hver måned rykker hun videre til en ny by, hvor
en ny mand venter.

I JANUAR flytter Mia ind hos sin første klient, den charmerende manuskriptforfatter Wes Channing, som har
brug for en date til en række events i Hollywood. I FEBRUAR er hun muse for den berømte franske kunstner
Alec Dubois og skal stå model for en række malerier til en stor udstilling i Seattle. Og i MARTS hyrer den
rige, italienske restauratør Tony Fasano Mia som ledsager til en familiemiddag i Chicago. Mia har dog svært
ved at glemme Wes. Men kærlighed er ikke en del af kontrakten - og Mia har en mission, der skal fuldføres.

CALENDAR GIRL er en erotisk romanceserie i 12 afsnit, og denne bog samler de første 3. Hver måned i et år
flytter Mia Saunders ind hos en ny mand i en ny by. Rejsen begynder her.
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