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Marie Passeti, Love Welsh, Gayle Beck og Janie Kirk lader til at leve de perfekte forstadsliv, men bag den
gyldne tilværelse i Hunting Ridge uden for New York gemmer sig rigtige kvinders meget virkelige problemer.

Selvom Love er dedikeret til sine tre børn, er de søvnløse nætter alene med babygråd og ingen hjælp fra
hendes mand langsomt ved at tappe hende for energi. Samtidigt er de indre dæmoner, der i sin tid kostede

hende karrieren, i stigende grad svære at ignorere.
Naboen Marie forsøger at balancere sit job som skilsmisseadvokat og rollen som mor til to. En ny svær sag,
en mand der tilbringer al sin tid på golfbanen og en ung mandlig praktikant, der tilsyneladende forstår alle

hendes problemer, sætter hendes viljestyrke på en alvorlig prøve.
I den anden ende af byen lever Gayle en privilegeret tilværelse med tjenestefolk og et kæmpe hus. Men
forholdet til hendes mand er mere end almindeligt kompliceret, og det at lære at sætte grænser bliver et

spørgsmål om overlevelse for Gayle.
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