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Hjerternes fest / Maggies drøm Kate Hardy Hent PDF Hjerternes fest Da dr. Hayley Clark mødte Sam Price i
Island, var deres ferieromance uforglemmelig – og bestemt ikke til gentagelse! Sam var den første mand,

Hayley havde haft efter tabet af sin brandmandskæreste, men hun var ikke klar til at sætte hjertet på spil igen,
især ikke med en mand, der elsker farer! Men da Sam får arbejde på Hayleys hospital som reservelæge, bliver
de begge chokerede og begejstrede.Maggies drømMaggie drømmer om at rejse verden rundt. Om at slappe
af og drikke kir på en café i Paris, og om at være fri for forpligtigelser. I stedet agerer hun mor for sine otte
yngre søskende. Desuden har hendes lokalsamfund brug for, og tillid til hendes medicinske kunnen nu hvor
de er blevet isoleret på den "forkerte" side af floden på grund af oversvømmelser. Og ikke kun det! Da hendes
nabo Blake banker på døren midt om natten, med en forladt baby i armene, indser Maggie, at det kun kan

betyde problemer. På mere end én måde ...
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