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De älskande i Paris
Det är dags att sätta den charmige sicilianaren Luc Gambrelli på plats! Och Darci vet precis hur hon ska göra
... Planen är att låtsas falla för hjärtekrossaren och sedan dumpa honom med kylig nonchalans. Vad Darci inte
vet är att Luc kämpar, allt vad han förmår, mot de känslor som trängs i hans bröst så snart han är i hennes
närhet.
Men saker och ting går inte riktigt som planerat, vare sig för Darci eller Luc!

Alltid du
Man brukar säga att man aldrig ska blanda ihop affärer och nöjen. Abbey har hört det någon gång, men just nu
vill hon inte lyssna alls. Framför henne står nämligen en man som gör henne alldeles knäsvag, vilket ingen
lyckats med tidigare. Han vill att hon ska låtsas vara hans älskarinna, och ställer hon inte upp riskerar
familjeföretaget att gå i konkurs. Men ... om hon ställer upp riskerar hon sitt hjärta.

Rykten och lockelser
Kain har sin bild av Sable klar redan innan de träffas, en lycksökerska som är beredd att ruinera hans kusin.
Han tänker göra allt som står i hans makt för att stoppa henne!
Fast stämmer verkligen bilden? Sable är nämligen oskulden personifierad och knappast den mansslukerska
som ryktet säger. Kanske, inser Kain, är hon inte den han trott. Och kanske, men bara kanske, är hon den han
väntat på.

En kväll med dig
Alessandro Leopardi är ute efter en dejt, och när hans blick faller på Leonora Thaxton vet han vem han ska
koncentrera sig på. Hon är egensinnig, vacker och dessutom skyldig honom en tjänst. Men snart märker
Alessandro att hans charmiga leende och förförelsekonster inte räcker till för att övertyga Leonora om att ge
honom en chans. Han bestämmer sig för att ta till alla knep han kan, för han tänker inte ge upp i första taget!
Delta på et eller flere av våre kommende webinarer, og bli sterkere på e-handel og online betaling. Det er
GRATIS å delta og det hele foregår via din pc. Velkommen til DIN MEDLEMSAPP.
Medlemskort og kuponger på mobilen. Smart, enkelt og alltid tilgjengelig. Din Telenorkontakt kjenner både
ditt firma og Telenor. Enten du trenger råd og veiledning eller har spørsmål om abonnement eller kostnader,
kan din Telenorkontakt. Skulle du ønske du hadde en egen regnskapsavdeling? Som alltid hadde full oversikt?
Alltid kunne svare på spørsmål? VVS Finans kan være dette for deg. Du slipper. Når batteriene til bilnøklene
dine sier takk for seg, er det ikke alltid bare å kjøpe nye. Noen ganger må du til forhandler for å
reprogrammere nøkkelen Enkel og trygg netthandel hos Komplett.no med rask levering og et bredt sortiment
innen datautstyr, PC, nettbrett, TV, mobiltelefon og hjem- og fritidsprodukter. Sticos er ledende på faglige
oppslagsverk, og holder personal- og regnskapsbransjen oppdatert på lover og regelverk. Ca. 1,5 timer på
tirsdager kl. 7.45-9.15.
Vi prøver å finne flere frivillige for dette opdraget slik at man ikke må ta oppdraget hver uke, med mindre det
er.
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