
Den skotske kirurg/Samtaler i natten
Hent bøger PDF

Scarlet Wilson

Den skotske kirurg/Samtaler i natten Scarlet Wilson Hent PDF Den skotske kirurg

Lexi Robbins er fast besluttet for at blive fri for sit ry, som tomhjernet datter-af-en-berømthed. Som PR-chef
på Hunter klinikken ved hun, at der er mere i hende og hun vil bevise det. Hvis det betyder at hun skal plage
den bistre, super sexede skotske kirurg Iain MacKenzie, for at få ham til at samarbejde, ja, så vil hun gøre det!
Hun skal nok få ham til at skinne som en nysleben diamant, også selvom han ikke ønsker det. Men Lexi lærer
hurtigt, at det sidste Iain ønsker, er at skinne. Hun har også sine egne hemmeligheder, og at komme for tæt på

Iain, er det sidste hun ønsker...

Samtaler i natten

Det er chokerende for Quinn at finde ud af, at han har en søn - en næsten voksen søn, der endda vil være læge
ligesom Quinn.

Quinn ved, at det må have været mere end en uventet graviditet, der holdt Faith væk fra ham i så mange år og
han nægter at tro, at hun ikke længere elsker ham, for han er aldrig holdt op med at elske hende.

Nu har han endelig muligheden for at få sandheden at vide!
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