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om livet i et lille samfund i trange tider. Om venskabet mellem sort og
hvid. Og om at finde kærligheden igen, når ens hjerte er fyldt med sorg.

USA 1929. Børsen er krakket, og høj såvel som lav kæmper for at få mad
på bordet. Men selv i trange tider kommer der børn til verden, og

jordemoderen Patience Murphy tager ud, selv om de færreste har råd til at
betale for hendes ydelser. Patience selv har haft et hårdt liv og er eftersøgt i

to stater, og alle, hun nogensinde har holdt af, er døde og borte.

På en lille gård lever Patience et stille og nøjsomt liv, men da den sorte
pige Bitsy mister sit job, forbarmer Patience sig og giver hende husly.

Arrangementet er dog absolut ikke ufarligt, da ikke alle bryder sig om, at
en sort og en hvid kvinde bor sammen som ligemænd.
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