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Den mitt hjärta saknat
Trånga utrymmen är det värsta Maggie vet. Men hon räddade i alla fall livet på en liten pojke innan gruvan
rasade och hon själv blev fast.
Tiden är knapp och hennes möjligheter att klara sig små. Där uppe väntar hennes ungdomskärlek Adam och
de behöver tala ut om det förflutna. Så på något sätt måste hon ta sig helskinnad härifrån!

Familjegåtan
Familjen betyder allt för Paolo Romano. Därför behöver han en pålitlig barnflicka till sin lilla Ella. Jenna
Freeman visar sig vara den överlägset bästa kandidaten. På mer än ett sätt ... Inte ens hans bortgångna fru
väckte hans åtrå som Jenna gör.
Jenna är osäker men är i desperat behov av ett jobb. Och efter två minuter på tu man hand med Paolo är

förnuftet som bortblåst.

Doktorn i huset intill
Vem är hon? Var kommer hon ifrån? Vad har hon råkat ut för? Sarah kommer inte ihåg något av sitt tidigare
liv. Och hon är inte heller säker på att hon vill minnas, övertygad som hon är av att något hemskt inträffat.
Men det är svårt att inte veta, särskilt som hon börjar känna sig attraherad av sin granne Ben. Tänk om hon
fortfarande är gift med sin tvååriga dotters pappa? För att kunna börja om måste hon gräva i det förflutna.

I mina drömmar
Jag älskar dig! sluddrar hon.
Bonita ser upp på Hugh med ett löjligt flin. Ju mer omtöcknad hon blir av narkosen, desto viktigare känns det
att hon får fram sitt budskap. Nyanställde Hugh Hamilton är inte bara avdelningens stora samtalsämne utan
också Bonitas hemliga kärlek.
När hon sedan vaknar upp efter operationen har hon en olustig känsla av att ha avslöjat alldeles för mycket av
sina innersta känslor.
beate Telemark, Norway Jeg er 40 år, og jobber som pedagog. Jeg er gift og har to barn på 14 og 8 år. Vis hele
profilen min

