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Nadja bliver gravid som 17årig og føder sin første søn som 18årig. Forholdet til faren varer kun kortvarigt,
hvorefter Nadja bliver alene med sønnen Sebastian. Hverdagen er svær at få til at hænge sammen for den

unge mor, der kæmper hårdt med studierne og en stigende træthed, der til sidst tvinger hende fra
skolebænken. Det viser sig, at Nadja lider af en sjælden type uhelbredelig leukæmi, der truer med at tage livet

fra hende.

Lykkeligvis responderer Nadja meget godt på den nye type kemoterapi, og hun kan langsomt vende tilbage til
livet igen. En af drømmene er om hel familie, og det kommer inden for rækkevidde, da hun møder sit livs
kærlighed, der trods dystre udsigter holder fast i sin kærlighed til Nadja. De to har et inderligt ønske om at
udvide familien, hvilket sker, da Nadja føder Elias, der desværre dør som spæd og bliver deres lille engel i
himlen. Allerede et år efter føder Nadja deres anden fælles søn, Sakarias, der i dag er en sund og rask dreng

på tre år. Virkeligheden er dog fortsat et liv med kræft for den lille familie, der kæmper benhårdt mod
sygdommen hver dag, men finder stor styrke i deres kærlighed til hinanden og til livet.
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