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Kærlighedens vidder/Når en nat ikke er nok Amy Ruttan Hent PDF Kærlighedens vidder Dr. Esme Petersen
er flyttet ud til den lille by Crater Lake i Montana efter en turbulent tid, hvor hun svigtede sin forlovede foran
alteret. Hun har opgivet sin elskede kirurgi og ønsker bare at være en anonym almenpraktiserende læge i den
lille bjergby. Men hun har ikke taget byens hidtil eneste læge, Carson Ralston, og hans virkning på hende i
betragtning. Når en nat ikke er nok Sygeplejersken Ali Forshay er helt holdt op med at date og går ud med
veninderne i stedet for. Men hun må indrømme, at hun bruger temmelig meget tid på at tale om den mand,
hun elsker at hade – den berygtede og gudeskønne læge, Jared Padget. Ali opdager til sin skræk, at hun er
fuldstændig vild med ham. Vil hun kunne glemme ham, hvis hun får sin lyst styret og tilbringer en nat

sammen med ham? Det vil jo bare være en engangsaffære, ikke?
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