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og om kampen for sammenhæng og tilhørsforhold i en tid, hvor selv de nærmeste relationer pludselig kan
hænge i en tynd tråd. Fanny er gift med en mand, som hun har to børn med, men ægteskabet er i krise. En
morgen vågner hun op, vaklende og blind på det ene øje. I undtagelsestilstand og ude af stand til at gøre

noget, konfronteres hun med den sårbarhed, der var en fast del af hendes barndom og de gentagelsesmønstre,
der plantedes i hende.   I tilbageblik spejles den voksne kriseramte Fanny i den 14-årige Fanny, der er mærket
af opvæksten i en familie præget af frisind, politisk engagement og kærlighed, men også af psykisk sygdom,

misbrug og en konstant overhængende trussel om splittelse og utryghed.
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