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BESKRIVNING

På ett toppmodernt sjukhus i Miami händer det dagligen spännande saker.En sjuksköterska på
intensivvårdsavdelningen tar plötsligt livet av sin far. Ett läkarpar som utfört flertalet
hjärttransplantationer börjar plötsligt förlora sina tidigare patienter. En dödsdömd patients vara eller inte
vara diskuteras flitigt. Samtidigt försöker Karen Fletcher ta sängvägen för att nå sjukhusets högsta poster.
Vad är det som pågår egentligen?Frank G. Slaughter (1908-2001) var en amerikansk författare vars
böcker har sålt i cirka 60 miljoner exemplar över hela världen. Han debuterade 1941 och skrev mer än 50
böcker under sin livstid, både skön- och facklitteratur. Flera av hans böcker har filmatiserats. Slaughter
skrev även fem böcker under pseudonymen C.V. Terry."Boken är ytterligt välskriven." - Södermanlands
Nyheter
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vitklädda kvinnor stal showen vid Trumptal - sn.se

nike air max 1 ultra moire ch kvinnors sportskor vitt och gult rea,kop nike air odyssey kvinnors skor svart
rosa vit,nike air max sequent loparsko dam och herr online ...

Kvinnor i vitt: Kreativitet (281828505) � lumppapperet på Tradera

Kvinna i vitt - Drama från 1949 med bl.a. Artur Rolén, Aurore Palmgren, Barbro Nordin, Eleonora Kios,
Else-Merete Heiberg och Eva Dahlbeck

Kvinnor i vitt - Barbara Wood - Kartonnage (9789146203766) - bokus.com

Köp online Kvinnor i vitt: Kreativitet (281828505) Övriga böcker � Skick: Begagnad Pris 70 kr •
Tradera.com
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KVINNOR I VITT

https://www.bo-fi.club/?p=KVINNOR%20I%20VITT&ln=se
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