
Jeg har elsket dig så længe/Længsel efter dig
Hent bøger PDF

Tina Beckett

Jeg har elsket dig så længe/Længsel efter dig Tina Beckett Hent PDF Jeg har elsket dig så længe

Er det muligt at huske et menneske, man har mødt, da man bare var en lille dreng? Lucas, som har levet det
meste af sit liv i USA, synes, at der er noget velkendt ved den smukke og eksotiske Sophia, men han husker
intet fra den tid, da de boede på det samme børnehjem i São Paolo og var uadskillelige. Sophia derimod kan

sagtens huske, hvor vild hun var med Lucas med de store, mørke øjne.

Hvordan mon det går, når Sophia skal passe og pleje Lucas, efter at han er blevet skudt ned på en besøg i den
berygtede favela?

Længsel efter dig

Lægen Brian Tremont har lagt et turbulent år bag sig og er flyttet til en lille, rolig australsk by for at starte på
en frisk sammen med sin to år gamle datter. En dag på jobbet i ambulanceflyet møder han Kate Lawson, en
sygeplejerske, som helst ikke vil fortælle noget om sin fortid. Men jo mere Brian får at vide om hende, desto

sværere har han ved at holde sine følelser tilbage. Kan han mon tillade sig at indlede et nyt forhold?
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