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1970’ernes Indien til 90’ernes New Mexico.

Da Aminas mor fortæller hende, at hendes far – den respekterede hjernekirurg Thomas Eapen – nat efter nat
sidder på verandaen og taler med afdøde familiemedlemmer, bestemmer hun sig for at holde pause fra sit

travle job som bryllupsfotograf i Seattle og rejse hjem til forældrene i New Mexico.

Faren lader som om, alt er i skønneste orden, men på hospitalet er der foruroligende udmeldinger om hans
opførsel. Da Amina finder en række mystiske ting gravet ned i baghaven, står det klart, at situationen er mere

kompliceret end først antaget.

Farens tilstand trækker tråde tilbage i tiden, til en rejse til Indien tyve år tidligere, hvor også Aminas afdøde
bror, den rebelske Akhil, var med. For at hjælpe faren må Amina konfrontere den smertefulde fortid, der

hjemsøger ikke bare ham, men hele Eapen-familien.
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