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og Emily har været bedste venner igennem mange år og uden at røbe den kærlighed, de føler for hinanden,
har de støttet hinanden gennem tykt og tyndt. Nu er hun blevet enke og enlig mor, og han er blevet enlig far.

Hvordan skal de klare arbejde og børnepasning? Hvilken løsning hjælper dem begge to? Og spiller
kærligheden en rolle? Sammen er vi stærkest Det knuste Abigails hjerte at forlade Tom Kendrick, men den
lækre paramediciner var altid på jagt efter livsfare og heltestatus. Det fik Abby til at føle, at hun altid ville stå

i skyggen af hans karriere og hun ville ikke løbe risikoen for, at deres barn skulle føle det samme. Da et
jordskælv rammer øen Kaimotu, deltager Tom i redningsaktionen. Det er fortvivlende at gense Abby, for han
havde troet, at han havde lagt fortiden bag sig, men hans hjerte hamrer ikke på grund af adrenalinen. For det
er gået op for ham, at han har denne ene chance for at kæmpe for at få sit barn og den kvinde, han elsker.
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