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Ombygning i hjertet/Mister du en... Dianne Drake Hent PDF Ombygning i hjertet Dr. Alain Lalonde har på

grund af en anklage om fejlbehandling skiftet stetoskopet ud med en hammer. Han er ved at bygge en
tilbygning til en lægeklinik i Big Swamp og bliver betaget af sygeplejersken Maggie Doucet. Hun er ikke

interesseret i nogen form for forhold, men bliver blødgjort, da Alain bliver værge for en lille forsømt seksårig
pige. Læs bogen og find ud af, om det vil lykkes for de tre sårede mennesker at finde sammen i en rigtig

familie …Mister du en... Katie Carolyn rejser til kærlighedens ø for at blive genforenet med den mand, hun
elsker, dr. Petros Constantine. Men ved ankomsten til Cypern informerer hendes kærestes fætter, den flotte og
bryske overlæge Christos Constantine, hende om, at hun godt kan rejse hjem igen. Petros skal giftes med en
anden. Men på kærlighedens ø kan alt ske. Kate opdager hurtigt, at det er et magisk sted, hvor kærligheden

får vinger.
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