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FIRE ÅR GAMMEL FLYTTER BERYL MARKHAM til Kenya med sin familie for at søge lykken. Drømmen
brister, familien går i opløsning, og Beryl vokser op med sin far og de lokale stammefolk, indtil

skæbnesvangre begivenheder tvinger hende hjemmefra. Hun ender i et ustabilt ægteskab, får job som
hestetræner og baner sig vej ind i kredsen af europæiske bohemer og aristokrater i den britiske koloni. Her

møder hun den danske forfatter in spe Karen Blixen og hendes elsker Denys Finch Hatton.

Det bliver begyndelsen på et venskab mellem den gådefulde og livskloge Karen, den uudgrundelige Finch
Hatton og Beryl, der lever som en paria og ikke kan finde sig til rette i rollen som hustru, mor og kvinde.

Men det bliver også mødet med en kærlighed, som ændrer alt.

FOR TÆT PÅ SOLEN er en stærk fortælling om en frihedselskende kvinde, der brød med tidens normer og
forestillinger. Om at forfølge sin passion og om nødvendigheden af at mærke luften under vingerne, selvom

det kan koste dyrt.
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