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79 Park Avenue Harold Robbins Hent PDF Maryann Flood hade känt fler män än hon kunde minnas och
några få som hon aldrig skulle glömma. Styvfadern som slängt ut henne på gatan. Miljonären som varit villig

att betala vilket pris som helst för henne. Och åklagaren som dragit henne inför rätta för bestickning.

Maryann hade kämpat sig upp från livet som gatflicka till att bli en framgångsrik affärskvinna. Problemet var
att hennes affärsverksamhet i själva verket var en exklusiv eskortservice. Men Maryann hade ett ess i

rockärmen; åklagaren var nämligen förälskad i henne ...

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanförfattare som växte upp i New Yorks slum. Hans
böcker har översatts till 30 språk och sålts i cirka 750 miljoner exemplar. Flera av hans böcker har

filmatiserats i Hollywood och han har en stjärna på Hollywood Walk of Fame.

 

Maryann Flood hade känt fler män än hon kunde minnas och några
få som hon aldrig skulle glömma. Styvfadern som slängt ut henne på
gatan. Miljonären som varit villig att betala vilket pris som helst för
henne. Och åklagaren som dragit henne inför rätta för bestickning.

Maryann hade kämpat sig upp från livet som gatflicka till att bli en
framgångsrik affärskvinna. Problemet var att hennes

affärsverksamhet i själva verket var en exklusiv eskortservice. Men
Maryann hade ett ess i rockärmen; åklagaren var nämligen förälskad

i henne ...

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanförfattare som
växte upp i New Yorks slum. Hans böcker har översatts till 30 språk
och sålts i cirka 750 miljoner exemplar. Flera av hans böcker har

filmatiserats i Hollywood och han har en stjärna på Hollywood Walk
of Fame.
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