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Da fødselslægen Oliver Evans forlod sin kone Emily, håbede han, at det ville give hende mulighed for at
blive mor – en mulighed han bare ikke kunne give hende. Men nu er Emily pludselig tilbage i hans liv, og

Oliver ved, at han ikke kan slippe hende denne gang!

Jordemor Emily Evans har stykket sin egen lille familie sammen, men da Oliver vender tilbage, ændrer det
hele sig. Det står klart for hende, at det, de engang havde sammen, ikke er slut, men hvis Oliver vil have

hende tilbage, er han nødt til at tro på, at rollen som far vil kunne hele hans sårede hjerte …

Hvad hjertet fortæller

Playboyen Harry Shaw er rig, succesfuld og ufattelig flot. Siden sin ankomst til Ferndale har han charmeret
alt og alle, undtagen kollegaen Grace Kennedy. Hun nægter at lade sig rive med af Harrys karisma og

udseende, dertil har hun kendt ham for længe og for godt!

Men Grace har ikke taget højde for sit hjerte, der slet ikke lader sig styre af hendes hoved. Hvor indædt hun
end prøver, kan hun ikke holde sig fra ham. De arbejder tæt sammen, og Grace og Harry giver til sidst efter

for fristelsen ...
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holde sig fra ham. De arbejder tæt sammen, og Grace og Harry giver



til sidst efter for fristelsen ...

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Som det skal være/Hvad hjertet fortæller&s=dkbooks

