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Cornwall, England 1940.

Da Røde Kors sygeplejerske Anna Trenowyth vender hjem til England under anden verdenskrig, hører hun at
hendes adoptivforældre er blevet dræbt i et flyangreb. Samtidig bliver hun sat til at arbejde på et

militærhospital på Nanreath Hall – i det hus hun engang boede i med sin biologiske mor, Lady Katherine
Trenowyth opvoksede i

Lady Katherine døde da Anna var bare seks år gammel og Anna ser opholdet på militærhospitalet, som en
mulighed for at lære mere om den familie hun aldrig rigtig har kendt - og om de hemmeligheder, der gemmer

sig i fortiden.

Jo tættere Anna kommer på sin familie fra Nanreath Hall, jo tættere kommer hun også på en sandhed om
skjulte håb, knuste hjerter og tragedier – en fortid fuld af hemmeligheder, som måske er lidt for farlige at

afsløre.
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Da Røde Kors sygeplejerske Anna Trenowyth vender hjem til
England under anden verdenskrig, hører hun at hendes

adoptivforældre er blevet dræbt i et flyangreb. Samtidig bliver hun
sat til at arbejde på et militærhospital på Nanreath Hall – i det hus
hun engang boede i med sin biologiske mor, Lady Katherine

Trenowyth opvoksede i

Lady Katherine døde da Anna var bare seks år gammel og Anna ser
opholdet på militærhospitalet, som en mulighed for at lære mere om
den familie hun aldrig rigtig har kendt - og om de hemmeligheder,

der gemmer sig i fortiden.

Jo tættere Anna kommer på sin familie fra Nanreath Hall, jo tættere
kommer hun også på en sandhed om skjulte håb, knuste hjerter og
tragedier – en fortid fuld af hemmeligheder, som måske er lidt for

farlige at afsløre.
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