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Joyce vågner op på hospitalet efter at have mistet sit ufødte barn ved en tragisk ulykke. Hun ved med det
samme, at hendes liv aldrig bliver som før, og det skal vise sig at blive sandt på flere måder end Joyce kan

forestille sig. Pludselig kan hun huske små gader i Paris, hvor hun aldrig har været, hun forstår italiensk, som
hun aldrig har lært, og hun har en omfattende viden, kunst og arkitektur. Og hver nat drømmer hun om en

lille, lyshåret pige, hun ikke kender.

Justin er fraskilt, ensom og rastløs. Han gæsteforelæser i kunsthistorie ved Trinity College i Dublin og bliver
en dag modvilligt overtalt til at give blod under en kampagne på universitetet. Kort tid efter ser han tilfældigt
en kvinde, som han føler sig forbundet med, uden at ane hvorfor – han ved bare, at han må finde hende igen.
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