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Nick er aldrig holdt op med at elske Liv, men deres ufrivillige barnløshed slog deres forhold ihjel. Da alting
blev for svært, valgte han den hurtige vej ud og flygtede. Nu er han vendt tilbage til den lille kystby, og da

han møder Liv igen, indser han, at han ikke kan leve uden hende. Men hvis han afslører sin hemmelighed, vil
hun måske aldrig tage ham tilbage?

 

Den sande dr. Robinson

Dem, der arbejder med dr. Ben Robinson, ser en medfølende og fantastisk dygtig læge. Men når han lukker
øjnene om aftenen, bliver han hjemsøgt af den argentinske jungles stilhed, og fragmenter fra hans tidligere liv

invaderer hans tanker. Indtil smukke Shanna Brooks ankommer til den argentinske jungle for at blive en
bedre læge. Shanna Brooks, som har et optimistisk livssyn og som helst ser det positive ved alting, tvinger

Ben til at se verden med andre øjne og lidt efter lidt gøre sig fri af sine dæmoner og fortiden.
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