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Lars Frydenholm sidder i sin stue og våger over sin døende kone, da en telefonopringning tvinger ham

tilbage i tiden.
Til en tid han helst vil glemme, men der er ting der gnaver i hans sjæl,

som det ikke går at fortrænge.
Lars var 16 år da tyskerne invaderede Danmark.

Han var nyforelsket og havde hele livet for sig, om et år ville han være student.
Der kom vigtigere ting i vejen, Lars kunne ikke leve videre før Danmark atter var frit.

Sammen med sine kammerater begynder han at lave sabotage.
I starten er det nærmest drillerier, men ved deres første rigtige sabotageaktion går det virkelig galt, og Lars

havner i et net han ikke kan slippe ud af.
Han bliver brugt til at likvidere stikkere, et arbejde han udfører så professionelt, at det bliver hans lod og

skæbne.
Lars må bryde med sin familie og sin kæreste for at leve et liv under jorden. Efterhånden er han jaget i hele
Danmark, og må flygte til Sverige. Herfra går turen videre til England hvor han bliver uddannet til S.O.E.

agent for at tilbringe de sidste hektiske måneder i Danmark.
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