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Hospitalet i Ekstad er fuldt belagt, og læger, sygeplejersker, sygeplejeelever og vaskekoner har travlt. Hele
byen er præget af frygten for polioen. Der er endnu ingen vaccine, og de ramte risikerer at blive lammet for
livstid - eller at dø. Alligevel er der plads til forelskelser, venskaber og fremtidsdrømme. For kvinderne i

Ekstad er verden så småt ved at forandre sig. Lægefruen Nancy Brandh, der ellers mest tilbringer sin tid foran
spejlet eller i Drotts Magasin på jagt efter en ny kjole, drømmer om at optræde. Solveig Krauss må springe til,
da en tidligere kollega på gymnasiet bliver ramt af polio, og sygeplejeeleven Ella-Kristin glæder sig til at
blive gift med sin forlovede og få børn, men er det helt utænkeligt at fortsætte med sygeplejegerningen?

Endnu er der håb. Fortælling om menneskene på og omkring et hospital.
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