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Himlen om hjørnet/Kærlighed på åbent hav Fiona Lowe Hent PDF Himlen om hjørnet Plastikkirurgen, Luke
Stanley, som var meget afholdt på Guldkystens Hospital for sin muntre og afslappede væremåde, vender

tilbage fra sin ferie som enkemand og enlig far. Han er nu indelukket og opfarende, og sygeplejersken, Chloe
Kefes, som selv har været en del igennem, er den eneste, som tør nærme sig ham. Hun ved godt, at hun
risikerer at falde for Luke og lille Amber, men hun har ingen intentioner i den retning. Hun vil bare gerne
være Lukes ven, hjælpe ham med at få tingene til at hænge sammen og måske få ham til at finde sit gode

humør igen efter tragedien. Kærlighed på åbent hav Sygeplejerske Madeleine Granger får pludselig travlt på
krydstogtskibet, da en epidemi bryder ud. Hun er alene om opgaven til at starte med, men heldigvis lykkes
det at få forstærkning fra fastlandet. Og hvilken forstærkning! Dr. Ed Tremaynes dygtighed fornægter sig
ikke, heller ikke hans tiltrækningskraft. Men Maddy er færdig med mænd og kærlighed! Eller er hun?
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