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Tilgivelsessten er den nye landeplage. Sten, som vandrer fra person til person, som de hedengangne forhadte
kædebreve med håb om tilgivelse mennesker imellem.

Men Hannah Farr, en kendt talk show-vært, skænker ikke fænomenet mange tanker. Umiddelbart. Hun har
selv modtaget en håndfuld sten, men dem har hun ikke tænkt sig at gøre noget med. Indtil den dag Fiona
Knowles, kvinden bag tilgivelsesstenene, er gæst i Hannahs program. Uforvarende kommer Hannah til at

fortælle om sit eget privatliv og sin ikke altid lykkelige livshistorie på åben skærm.  Men hendes ærlighed får
konsekvenser og bliver en milepæl i Hannahs liv. Hendes ellers store fanskare foragter hende, vennerne

tvivler på hendes oprigtighed og kæresten stoler ikke længere på hende. Hun er tvunget til at se sin fortid i
øjnene og handle på den, selvom det kan koste hende alt det, hun er og har.
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