Um lugar para sonhar (Romantic Stars) (Portuguese Edition)

Procura-se parteira para trabalhar em
Virgin River, uma vila com seiscentos
habitantes. Um lugar diferente, rodeado de
bosques de sequoias e de rios de aguas
cristalinas.
Oferece-se
residencia
gratuita.Quando a recem-viuva Melinda
Monroe leu aquele anuncio, decidiu
imediatamente que Virgin River era o lugar
perfeito para ultrapassar a sua dor e voltar
ao seu trabalho de parteira de que tanto
gostava.Contudo, as suas esperancas
desvaneceram-se assim que chegou a
Virgin River: a casa estava a cair, as
estradas eram intransitaveis e o medico da
vila nao desejava a sua presenca. Ao
perceber que cometera um erro enorme,
decidiu
ir-se
embora
na
manha
seguinte.Todavia, uma recem-nascida,
abandonada no consultorio do medico,
fe-la mudar de ideias... E um ex-marine
contribuiu muito para que voltasse a mudar
de planos.Melinda Monroe chegara a
Virgin River a procura de uma forma de
fugir, no entanto, encontraria um lar.
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