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Kirurgerne Raphael og Abbie de Luca var Hunter Clinics ”drømmehold” og alt var perfekt. Men da deres
datter Ella blev født, blev glæden hurtigt fulgt af den frygtelige nyhed om, at hun led af en livstruende
sygdom, og deres forhold blev sat på den sværeste prøve, man kan forestille sig. Parrets idylliske liv

smuldrede og endte med en flere måneder lang splittelse.

Nu er Ella rask, og Abbie på vej tilbage til Rafael, men er der stadig et ægteskab at vende tilbage til?

Længslen efter et barn

Det var svært nok for jordemoder Katherine McConnell at hjælpe børn til verden hver dag, når hun vidste, at
hun aldrig selv ville få et. Men det var endnu sværere at opdage på sin første date med Gian Di Luzio, at han
ville have børn - og at hun derfor var nødt til at sætte en stopper for affæren, inden hun overhovedet blev til

noget.
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