
Det sværeste valg/Kærlighed og krise
Hent bøger PDF

Caroline Anderson
Det sværeste valg/Kærlighed og krise Caroline Anderson Hent PDF Det sværeste valg Da den flotte dr. Ed
Shackleton kommer ind på skadestuen på sin første dag på arbejdet, har dr. Annie Brooks svært ved at styre
sit hamrende hjerte! Den enlige mor har afskrevet alle mænd, men det er umuligt at undgå den reserverede
læge. Ed frygter, at han har arvet en forfærdelig sygdom, så han har afskrevet kærlighed for lang tid siden.
Men en uforpligtende affære med Annie får ham til at længes efter det utænkelige, et liv sammen for altid.

Kan Annie overbevise Ed om, at ægte kærlighed altid er risikoen værd?   Kærlighed og krise
Oversygeplejersken Cate er forfærdet over sin heftige reaktion på hospitalets nye chef Noah. Han er ganske

vist utrolig flot, men hun kan da umuligt føle sig tiltrukket af den mand, der truer hendes elskede
fødeafdeling! Alligevel forsøger hun at finde frem til den hemmelighed, der har gjort den dygtige læge bange
for at praktisere. Men da der opstår et alvorligt problem med en fødende kvinde, er Cate og Noah nødt til at
samarbejde, og de opdager hurtigt, at deres følelser er for stærke til at ignorere. Men kan de slippe deres frygt

længe nok til at forelske sig ...? Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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