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uventede redningsmand Da den nyuddannede redder Mimi Sawyer bliver væk fra sin kollega under en
oversvømmelse, er dr. Rafe Chapman - den mand som knuste hendes hjerte og gik sin vej for fem år siden,
den sidste hun havde ventet, ville komme hende til undsætning. Rafe har aldrig været god til at tale om sine
følelser. Men nu hvor de er sammen igen af nød og ikke af lyst, er han nødt til at se fortiden i øjnene. Han
indser, at Mimi altid har været kvinden i hans liv, men hvis han skal vinde hende tilbage, er han nødt til at

overbevise Mimi om, at han er manden i hendes … En stor, græsk familie Paramediciner Georgies drøm om
frihed til at finde sig selv falder til jorden med et brag, da hendes traditionelle, græske familie ankommer. De
er opsat på at arrangere et ægteskab for Georgie. Desperat ringer hun til den nye læge, Josh Wetherly, som
dyrker singletilværelsen og absolut ikke ønsker at binde sig. Hun spørger, om han vil spille hendes kæreste
under deres besøg. Men skuespillet holder sig ikke helt til drejebogen. Lidenskaberne tager over, så da

Georgie og Josh skal fortælle familien, at der alligevel ikke bliver noget stort, traditionelt græsk bryllup, er de
pludselig ikke så sikre længere!

 

Strandet i hans arme Hendes uventede redningsmand Da den
nyuddannede redder Mimi Sawyer bliver væk fra sin kollega under
en oversvømmelse, er dr. Rafe Chapman - den mand som knuste
hendes hjerte og gik sin vej for fem år siden, den sidste hun havde
ventet, ville komme hende til undsætning. Rafe har aldrig været god
til at tale om sine følelser. Men nu hvor de er sammen igen af nød og
ikke af lyst, er han nødt til at se fortiden i øjnene. Han indser, at
Mimi altid har været kvinden i hans liv, men hvis han skal vinde
hende tilbage, er han nødt til at overbevise Mimi om, at han er

manden i hendes … En stor, græsk familie Paramediciner Georgies



drøm om frihed til at finde sig selv falder til jorden med et brag, da
hendes traditionelle, græske familie ankommer. De er opsat på at
arrangere et ægteskab for Georgie. Desperat ringer hun til den nye
læge, Josh Wetherly, som dyrker singletilværelsen og absolut ikke
ønsker at binde sig. Hun spørger, om han vil spille hendes kæreste

under deres besøg. Men skuespillet holder sig ikke helt til
drejebogen. Lidenskaberne tager over, så da Georgie og Josh skal
fortælle familien, at der alligevel ikke bliver noget stort, traditionelt

græsk bryllup, er de pludselig ikke så sikre længere!

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Strandet i hans arme/En stor, græsk familie&s=dkbooks

