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Vi befinder os i Hollywood, 1957 og for dem, der betyder noget i Hollywood, er Lena Scott den hotteste
kommende stjerne, der er på vej til at ramme filmlærredet siden Marilyn Monroe. Kun få ved, at hendes
rigtige navn er Abra. Endnu færre ved, hvilken pris hun har betalt for endelig at føle, at hun er noget.

For Pastor Ezekiel Freeman vil Abra altid være den lille pige, som stjal hans hjerte den nat, han fandt hende;
en grædende nyfødt baby forladt under en bro i udkanten af Haven. Zeke og sønnen, Joshua - Abras bedste
ven - ser hende vokse op til at blive en eksotisk skønhed. Men Zeke ved, at omstændighederne omkring

Abras fødsel har ætset ar dybt ind i hendes hjerte, ar der efterlader hende sårbar over for den hurtigt talende
charmør, der lokker hende med til Tinseltown.

Hollywood føles som millioner af kilometer væk fra Haven, og den naive Abra lærer hurtigt, hvad der bliver
forventet af en ambitiøs pige, der sigter mod stjernerne. For sent opdager hun, at berømmelsen kommer med
en ødelæggende pris. Hun brændte alle broer for at få lige præcis det, hun troede, hun ønskede. Nu er alt hun

ønsker sig en vej hjem igen.

 

Den fortabte datter

Vi befinder os i Hollywood, 1957 og for dem, der betyder noget i
Hollywood, er Lena Scott den hotteste kommende stjerne, der er på
vej til at ramme filmlærredet siden Marilyn Monroe. Kun få ved, at
hendes rigtige navn er Abra. Endnu færre ved, hvilken pris hun har

betalt for endelig at føle, at hun er noget.

For Pastor Ezekiel Freeman vil Abra altid være den lille pige, som
stjal hans hjerte den nat, han fandt hende; en grædende nyfødt baby
forladt under en bro i udkanten af Haven. Zeke og sønnen, Joshua -

Abras bedste ven - ser hende vokse op til at blive en eksotisk
skønhed. Men Zeke ved, at omstændighederne omkring Abras fødsel
har ætset ar dybt ind i hendes hjerte, ar der efterlader hende sårbar
over for den hurtigt talende charmør, der lokker hende med til

Tinseltown.

Hollywood føles som millioner af kilometer væk fra Haven, og den
naive Abra lærer hurtigt, hvad der bliver forventet af en ambitiøs

pige, der sigter mod stjernerne. For sent opdager hun, at
berømmelsen kommer med en ødelæggende pris. Hun brændte alle
broer for at få lige præcis det, hun troede, hun ønskede. Nu er alt hun

ønsker sig en vej hjem igen.
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