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det, der langt om længe kan tæmme denne vovehals? Da han opdager, at han er far. 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. En mindeværdig nat Katastrofevarsel - klokken 15 Et tankskib lastet med
giftige kemikalier kurs direkte mod en olieboreplatform. Grace Darling Hospital - klokken 15.30 Et team,
ledet af dr. Seb Bridges, står parat til at redde liv. Skadestuen - klokken 16 Dr. Libby Bridges er på vej til

traumeafdelingen, fast besluttet for at bede Seb om skilsmisse. For Seb er der kun to ting, der betyder noget:
at redde liv og at redde sit ægteskab. Denne nat bliver den vigtigste i hans liv - og uret tikker.
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