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Kys til jul/Eleanors baby Alison Roberts Hent PDF Kys til jul Emma Matthews glæder sig til at få fri fra den
travle skadestue og fejre jul med sin elskede Lily – datter af Emmas bedste veninde, der på tragisk vis døde
for præcis et år siden. Men så bliver en helt særlig patient indlagt. Jack Reynolds har ikke brug for kærlighed,
for det kommer der ikke noget godt ud af. Men da han i julens ånd forsøger at gøre en gammel skade god
igen, ender han det mest usandsynlige sted – i armene på den kvinde, han forlod for et år siden … Eleanors
baby Den generte læge, Eleanor Aston, datter af en kendt senator, går ud med den charmerende læge, Tyler
Donaldson fra Texas. I begyndelsen gør Eleanor det kun for at tilfredsstille sin far, men pludselig er det alvor
for både hende og Tyler, og en enkelt skøn nat får følger. Kan de holde det skjult for paparazzifotograferne?
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