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Linda bliver født i 1945. Hendes mor har taget arbejde på en gård som husbestyrerinde hos Johan, der er
enkemand og har en lille søn, Peter på 2 år. Lindas mor og Johan bliver gift og Linda og Peter vokser op som
søskende. Hun ved godt Johan ikke er hendes rigtige far. Da Linda starter i skole, starter drillerier fra specielt
en pige, der siger ting om hende hun ikke har hørt før. Tyskertøs, Horeunge. En dag finder Linda et fotografi
af en mand hun ikke kender, med navn og adresse skrevet på bagsiden. Fotografiet bliver genstand for flere
vigtige oplevelser for Linda, først et opgør med den dominerende pige i klassen med hjælp fra Peter. Senere
… mange år efter forsøger Linda med sin gode veninde Alice, at følge sporene fra fotografiet til sin far. Vi
følger Linda igennem livet, specielt hendes barne- og ungdomsår med fokus på relationer til veninder og
familie. Hendes længsel efter at kende sin anden familie, loyaliteten overfor Johan og sin mor og om hvordan
hun tager nogle vigtige opgør og tager hånd om sit eget liv.
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