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Mellem drøm og virkelighed/En baby i arv Carol Marinelli Hent PDFMellem drøm og virkelighed Cate, der
altid tænker før hun handler, ved godt, at alle de andre sygeplejersker falder på stribe for den vikarierende
argentinske læge Juan Morales. Han er også lækker, og han ved det. Han er en lige så dygtig læge, som

charmør. Cate undgår ham dog så godt hun kan, for hun er ikke interesseret i hverken flirt eller forhold, men
hendes drilske krop vil noget andet. Måske er han en fristelse der er værd at falde for? og vil det lykkes Juan
at få hende til at tø op, og sige ja til livet? En baby i arv Andrina har aldrig overvejet at blive alenemor, men
da hendes stedsøster dør, tøver hun ikke med at tage den nyfødte Jonathan til sig. Drew vil også gerne være
noget for Jonathan og tilbyder Andrina både job og hjem i sin smukke landsby. I en erkendelse af, at Jonathan
ikke kunne få bedre rammer at vokse op i, indvilliger Andrina. Men for hende er den nye tilværelse usikker.

Mod sin vilje tiltrækkes hun af Drew, men noget tyder på, at han har en skjult dagsorden.
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