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to kvinder møder tilfældigvis hinanden i venteværelset til en fødeklinik. De ved ikke, at de er gravide med
den samme mand. Lola er fortvivlet over sin situation og vil bortadoptere barnet straks efter fødslen, mens
Irene er lykkelig over at skulle være mor. De to kvinder ender med at føde samme nat, men mens Irenes barn
er svagt og ikke ventes at overleve natten, er Lolas barn sundt og livskraftigt. Lola sender bud efter Irenes
mand, faren til begge børn, og hvisker til ham: "Jerry, byt børnene rundt. Giv Irene mit barn, og lad mig få

hendes …"
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kvinder møder tilfældigvis hinanden i venteværelset til en fødeklinik.

De ved ikke, at de er gravide med den samme mand. Lola er
fortvivlet over sin situation og vil bortadoptere barnet straks efter
fødslen, mens Irene er lykkelig over at skulle være mor. De to

kvinder ender med at føde samme nat, men mens Irenes barn er svagt
og ikke ventes at overleve natten, er Lolas barn sundt og livskraftigt.
Lola sender bud efter Irenes mand, faren til begge børn, og hvisker
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