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Når livet ikke længere lever op til ens forventninger, må man træffe nogle valg. Karen Margrethe og Hans
Henrik vælger det sværeste: døden. De sprang ikke på udviklingen, da den buldrede af sted i 1970’erne og

1980’erne, og nu betaler de prisen. Familiefirmaet er på vej mod konkurs. Alle i provinsbyen kan se
ægteparret Bülows økonomiske og menneskelige deroute – og taler om den. Tilbage har de to kun

kærligheden til hinanden, og det er den, der gør det muligt for dem at tale sig frem til den mest ultimative
beslutning af alle, at vælge livet fra. Det er en barsk og dramatisk historie om stolthed, ære, og om hvor ondt
udviklingen gør, hvis man ikke er en del af den. Men det er også en rørende og følsom fortælling om to tæt
forbundne mennesker, der midt i deres dybe krise får sat ord på det liv, de har levet, og den kærlighed, der er

intakt. Til det sidste.
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