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Een onvergetelijk verhaal over vertrouwen
en verraad, huwelijk en hartstocht1929:
Honora Beecher en haar kersverse
echtgenoot Sexton hebben zojuist een huis
aan zee gekocht, maar worden volledig
verrast door de crash op Wall Street.
Sexton wordt ontslagen en het enige werk
dat hij kan vinden, is in een nabijgelegen
textielfabriek. Honora raakt bevriend met
een rijke buurvrouw en met een
fabriekscollega
van
Sexton.
Het
vertrouwen dat Honora en Sexton in elkaar
hebben, wordt hevig op de proef gesteld
wanneer ze allemaal betrokken raken bij de
gewelddadige staking in de fabriek.
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