
Kirurgens hjerte/Jordemoderens lille mirakel
Hent bøger PDF

Fiona McArthur

Kirurgens hjerte/Jordemoderens lille mirakel Fiona McArthur Hent PDF Kirurgens hjerte

Noah Jackson er snart færdig som kirurg, han mangler bare en kort praktik for at opnå sine drømme. Men at
blive placeret i en lille klinik i Turraburra var ikke hvad han havde forventet. Heller ikke at han skulle blive

irettesat på sin første dag.

Men den iltre jordemor gør et stærkt indtryk på Noah, stærkere end han er villig til at erkende. Kan hun
måske være kvinden der kan nå ind til hans hjerte?

Jordemoderens lille mirakel

Det er det lykkeligste øjeblik i Montanas liv, da hun finder ud af, at hun er gravid. Men få dage efter dør
hendes mand. Nu, ni måneder senere har hun fået en lille pige, og hun skal starte på en frisk. Andy Buchanan

har tilbudt hende et job på hospitalet i Lyrebird Lake, og hver gang Montana ser sit barn i hans arme,
smuldrer hendes beslutning om aldrig mere at involvere sig.
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