
Lexis hemmelighed/Fortidens nøgle til
fremtidens dør

Hent bøger PDF

Melanie Milburne
Lexis hemmelighed/Fortidens nøgle til fremtidens dør Melanie Milburne Hent PDF Lexis hemmelighed

Velkommen til Sydney Harbour Hospital, hvor det er umuligt at holde noget hemmeligt ret længe. Den smarte
rigmandsdatter Lexi Lockheart har alt … men under den blanke overflade længes hun efter, at nogen tager
hende alvorligt, i særdeleshed transplantationskirurgen Sam Bailey. Tiltrækningen mellem dem er stadig lige
så stærk, som den dag han forlod hende, men vil han stadig have hende, hvis han opdager hendes dybeste
hemmelighed? Fortidens nøgle til fremtidens dør Jenna har været overset hele sit liv, så da hun en dag
kommer hjem og finder en vildt lækker mand udenfor sin dør, er hun sikker på, det er en anden, han leder
efter. Men dr. Adam Sinclair er der på grund af hende ... For den lækre fremmede er hendes nye lejer! Adam
kæmper med spøgelser fra fortiden og havde slet ikke regnet med at blive så tiltrukket af sin smukke, men
meget forbeholdne udlejer. Hun sparker benene væk under ham, og han mærker, hvordan den omhyggeligt
opbyggede mur omkring hans hjerte langsomt smuldrer væk. Men selv nu er dét, at lukke Jenna ind i sit

hjerte, måske det sværeste, han nogensinde har gjort ...
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