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Den fascinerende beretning om det halve år, hvor en journalist underviste den nordkoreanske elites sønner i
engelsk. 

Den amerikanske journalist Suki Kim er født og opvokset i Sydkorea og har altid været optaget af Nordkorea,
hvor en del af hendes familiemedlemmer uheldigvis boede, da landet blev delt i to. Da hun i 2011 får
mulighed for at tage til landet sammen med en kristen organisation, der skal undervise elitens sønner i

engelsk, slår hun til med det samme. 

På et stærkt bevogtet område afskærmet fra resten af samfundet møder hun de unge studerende, der ved
chokerende lidt om resten af verden og udviser total troskab mod styret og Kim Jong-il. Hun nærer en naiv
drøm om at åbne deres øjne en smule for omverdenen og går så langt som hun kan under den strenge censur,
hun er underlagt.  Men som tiden skrider frem, og hun kommer til at holde af de unge mænd, går det op for
hende, at det sandsynligvis enten få dem slået ihjel eller i det mindste ødelægge enhver chance for at en

tålelig tilværelse i det nordkoreanske samfund, hvis hendes projekt lykkes.
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