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Nyforelsket/Et bånd for livet Sue MacKay Hent PDF Nyforelsket Da lægen Tori Wells bliver inviteret til at
være keynote ved en konference i Nice, er det en drøm der går i opfyldelse. Lige indtil hendes eksmand Ben
Wells dukker op. Deres brud for syv år siden var i høj grad på grund af såret stolthed, skjulte sandheder - og
ingen af dem har været i stand til at komme videre. Nu er de tvunget til at finde ud af, hvad der virkelig skete.
Skal de lytte til deres hjerter og give kærligheden en ny chance? Et bånd for livetMatts verden bliver bragt
alvorligt ud af balance, da han møder sin tidligere forlovede, Amy, til sin brors bryllup. Deres forhold gik i
stykker for flere år siden, men han har aldrig glemt hende og ingen af dem kan modstå fristelsen for en enkelt

nat. Men Matt vil have Amy for livet og en uventet graviditet giver ham chancen for at bevise det …
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