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Jerusalem er blevet ødelagt af romerne og Hadassah, en ung jødisk pige, bliver taget til fange og solgt til en
velhavende handelsfamilie.

Efter at være blevet bragt til Rom, bliver hun tvunget til at arbejde som personlig slave for den nydelsessyge
Julia Valerian. Hadassah kæmper for at gå i Jesu fodspor og behandle sine herrer på en måde, som holder sig

til Hans lære, men hun er tvunget til at holde sin tro skjult for at overleve.

Forvirret og alene med kun hendes tro at klamre sig til, prøver hun diskret at bringe Gud ind i sine
fangevogteres liv. Hensynsløs og impulsivt prøver Julia at underminere Hadassah ved enhver lejlighed.

Men Julias bror, Marcus, er en helt igennem anerledes type...

Er det muligt for kærligheden mellem Hadassah og Marcus at blomstre, når der ikke alene skal tages hensyn
til deres forskellige positioner i livet men også kløften mellem Hadassahs vedholdende tro og Marcus'

manglende tro på noget som helst?

Samtidig er Atretes, en tilfangetaget soldat fra Germania, tvunget til at blive gladiator. Dette er tiden for
Roms tilbagegang og alt dette danner en kraftfuld ramme for de barbariske kampe for at overleve i arenaen.
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