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Ditte ved, hvad hun er. Og det er ikke spor positivt. Hun er ikke længere sig selv, men derimod en sølle
replika af den stærke, selvstændige pige, hun engang var. Hendes krop var pludselig ikke længere hendes
egen. Den var hun nu tvunget til at dele med en usynlig partner, som ikke tager hensyn til noget som helst.

Ditte befinder sig hurtig i et levende mareridt. Hun kan ikke længere genkende sig selv. Udadtil ligner hun en
almindelig ung kvinde. Men hvad omverden ikke kan se, er den mørke hemmelighed, som Ditte bærer rundt
på. Når mørket falder på, og stilheden har lagt sig, trænger der sig en manipulerende stemme på. Stemmen
virker paralysererene, og en nat går det galt. Stemmen tager over og konfronterer hende med den nye

tilværelse som kronisk syg.
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