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Cherry Ames bag kulisserne Helen Wells Hent PDF Cherry Ames har afsluttet sin karriere son
militærsygeplejerske, og hendes gamle mentor, dr. Joe Fortune, har skaffet hende et job som

privatsygeplejerske for en berømt musiker, der lider af en livstruende hjertesygdom. Cherry Ames opdager, at
noget af det, der gør hendes patient syg, er alt det stress, der kommer af, at hans søster opsøger den ene
sandsiger efter den anden i et forsøg på at afsløre en familiehemmelighed. Cherry Ames er selvfølgelig

nysgerrig, men hendes første prioritet må være hendes patients helbred. Alligevel kan hun ikke lade være med
at grave i sagen selv, og efterhånden begynder hemmelighederne at vælte frem … Den amerikanske forfatter
Helen Wells (1910-1986) er bedst kendt som skaberen af Cherry Ames-bøgerne, som handler om en ung

amerikansk sygeplejerskes spændende oplevelser først som sygeplejeelev og senere som sygeplejerske over
hele verden. Helen Wells står også bag de første fire bøger om Vicki Barr.
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