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Norah/Tre uger i paradis Debbie Macomber Hent PDF Norah Norah Bloomfield føler sig lidt til overs og

ensom. Hendes far er hurtigt ved at komme til kræfter igen efter sit hjertetilfælde, og hendes to søstre, Valerie
og Stephanie, har travlt med at planlægge deres bryllupper. Lige pludselig dukker en stridbar mand fra Texas
op i Orchard Valley. Hans navn er Rowdy Cassidy, manden der havde været Valeries chef, og som havde

forlangt, at hun aflyste sit bryllup. Nu er han Norahs patient, og hun har aldrig været udsat for så besværlig en
patient før i løbet af sin karriere som sygeplejerske. Eller en, der var så uimodståelig! Hun forelsker sig
selvfølgelig i ham, hvilket er en fejltagelse, da Norah er bange for, at Rowdy stadig er forelsket i hendes

søster. Tre uger i paradis Stacey Williams er både vild med at passe børn og at rejse, så da den gudeskønne
Luis Aldivista tilbyder hende et job med at tage sig af hans søde tvillingedrenge på den spanske riviera, er
hun klar med det samme. Efter at Luis har mistet sin kone, lever han kun for sine drenge, men Staceys

livsglæde er smittende. Stacey kan sagtens få humøret i vejret hos drengene, men det er ikke nemt at få den
tillukkede Luis til at åbne sig. Hun er kun midlertidigt ansat, men da perioden er ved at være slut, beder Luis
hende om at blive. Stacey ved ikke, om han ønsker, at hun bliver hos dem som barnepige … eller som hans

hustru?
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ham, hvilket er en fejltagelse, da Norah er bange for, at Rowdy
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Williams er både vild med at passe børn og at rejse, så da den

gudeskønne Luis Aldivista tilbyder hende et job med at tage sig af
hans søde tvillingedrenge på den spanske riviera, er hun klar med det
samme. Efter at Luis har mistet sin kone, lever han kun for sine
drenge, men Staceys livsglæde er smittende. Stacey kan sagtens få
humøret i vejret hos drengene, men det er ikke nemt at få den

tillukkede Luis til at åbne sig. Hun er kun midlertidigt ansat, men da
perioden er ved at være slut, beder Luis hende om at blive. Stacey
ved ikke, om han ønsker, at hun bliver hos dem som barnepige …
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