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Med to fuldtidsjobs, en syg mor og et knust hjerte har sygeplejersken Carly Evans ikke tid til romantik. Men
så dukker Stone Parker, hospitalets lækre nye superkirurg, op. Han kryber ind under huden på Carly og giver
hende et glimt af et nyt og lykkeligere liv. Et liv, som Stone hellere end gerne vil give hende – hvis ellers hun

kan finde modet til at tage imod …

Miraklet på Kaimotu

Han havde engang ønsket at gifte sig med hende, men lige nu har Ben McMahon brug for endnu en læge og
Ginny Koestrel, som for nylig er vendt tilbage, er den eneste på den lille ø Kaimotu, som er kvalificeret.

Men livet har været hårdt mod Ginny og frataget hende hendes tillid til sig selv som læge, og som kvinde.
Hendes steddatter Button er den eneste, hun klynger sig til. Ben ønsker at hjælpe Ginny med at genopbygge
sit liv, men der er mulighed for, at han falder for hende igen. Skal der et jordskælv til, for at bringe dem

sammen igen?
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