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Frankrig 1916. Kunstmaleren Édouard Lefèvre har forladt sin kone Sophie for at kæmpe ved fronten. Hjemme
i St Péronne kæmper Sophie for at drive hotellet Le Coq Rouge sammen med sin søster trods fødevaremangel
og den trykkede stemning, der hersker i den lille tyskbesatte by. Da den tyske kommandant i byen kaster sin

kærlighed på et portræt, Édouard har malet af Sophie, øjner hun en mulighed for en genforening med
Édouard - vel at mærke hvis hun er villig til at sætte sit liv, sin familie og sit gode navn og rygte på spil.

Næsten hundrede år senere hænger Sophies portræt hjemme hos Liv Halston. Billedet har Liv fået af sin
afdøde mand, David, og det minder Liv om deres kærlighed og den korte tid, de fik sammen. Men hvad Liv

ikke ved, er, at hun ikke er den eneste, billedet betyder noget for.
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Frankrig 1916. Kunstmaleren Édouard Lefèvre har forladt sin kone
Sophie for at kæmpe ved fronten. Hjemme i St Péronne kæmper
Sophie for at drive hotellet Le Coq Rouge sammen med sin søster
trods fødevaremangel og den trykkede stemning, der hersker i den
lille tyskbesatte by. Da den tyske kommandant i byen kaster sin

kærlighed på et portræt, Édouard har malet af Sophie, øjner hun en
mulighed for en genforening med Édouard - vel at mærke hvis hun
er villig til at sætte sit liv, sin familie og sit gode navn og rygte på

spil.

Næsten hundrede år senere hænger Sophies portræt hjemme hos Liv
Halston. Billedet har Liv fået af sin afdøde mand, David, og det
minder Liv om deres kærlighed og den korte tid, de fik sammen.

Men hvad Liv ikke ved, er, at hun ikke er den eneste, billedet betyder
noget for.
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