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Glasgow 1929. Beattie Blaxland har store drømme for sit liv, men da hun som 19-årig bliver gravid uden for
ægteskab, slår hendes familie hånden af hende, og hun må flygte til Australien og begynde helt forfra. Beattie

får arbejde på en fårefarm og ved hjælp af viljestyrke og møjsommeligt slid begynder lykken at smile til
hende. Men en lidenskabelig kærlighedsaffære kommer til at få dramatiske konsekvenser. 

 
London i dag. Balletdanserinden Emma Blaxland-Hunter står ved en skillevej i livet efter en alvorlig

knæskade har sat en stopper for hendes storslåede karriere ved London Ballet. Da hendes kæreste forlader
hende for en anden, rejser hun hjem til sine forældre i Australien for at komme på fode igen. Her gør hun en
overraskende opdagelse: Hun har arvet en gammel gård i Tasmanien efter sin elskede mormor. Fast besluttet
på hurtigst muligt at slippe af med den irriterende byrde, hun er overbevist om, at mormoren har pålagt

hende, rejser Emma til huset ved Wildflower Hill. Men fortiden trænger sig på, da hun begynder at rydde op i
mormorens gemmer.
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