
Jordemoder med mave/Ønsket om en familie
Hent bøger PDF

Susanne Hampton
Jordemoder med mave/Ønsket om en familie Susanne Hampton Hent PDF Jordemoder med mave Den

næsten færdiguddannede jordemor Flick har opgivet at finde ’den eneste ene’, så det sidste, hun forventer, er,
at den lækre kirurg Tristan Hamilton sparker benene væk under hende ved hospitalets gallaarrangement - og
at de ender hjemme i hendes seng! Tre måneder senere bliver der vendt op og ned på Tristans liv, da Flick
kommer bragende tilbage i hans liv - med en rund mave! Ønsket om en familie Sarah Rigby, praktiserende
læge og enlig mor, bliver betaget af sin nye nabo Ryan Harrison, der lever et tilbagetrukket liv. Sarah ved, at
Ryan kæmper for at overvinde skaderne efter en ulykke, og selv om hun ikke har lyst til at indlede et forhold,

er hun og hendes søn Sam indstillet på at vise Ryan, hvordan han vender tilbage til livet.
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