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To søstre. En tragisk hændelse. En familiehemmelighed, der ikke kan forblive begravet.

Søstrene Erica og Beth er vendt tilbage til det hus, de tilbragte så mange idylliske sommerferier i som børn.
De står til at arve det nu vinterkolde hus efter mormoren, hvis de vel at mærke går med til at bo der. Da Erica
rydder op i mormorens gemmer, finder hun et foto af oldemoren Caroline med et ukendt barn, der sætter

hende på sporet af en familiehemmelighed.

Samtidig begynder også foruroligende minder fra Ericas egen barndom at dukke op til overfladen. Minder om
mormoren, der var en bitter kvinde, opfyldt af et mørkt had. Og minder om fætteren Henry, der en sommerdag

forsvandt sporløst.

Beth ønsker at opgive huset og vende tilbage til hverdagen, men Erica borer ufortrødent i fortiden, og snart
må de begge stå ansigt til ansigt med fortidens synder.
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