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er letpåvirkelige. En hallucination kan sprede sig som et virus. Da uforklarlige strømafbrydelser fører til en

række skrækindjagende hændelser, breder frygten sig fra patienterne til personalet. Midt i det stigende hysteri
prøver oversygeplejersken AJ desperat at beskytte sine patienter. Mod det usynlige. Mod det, der kommer

lige efter, strømmen er gået.

Politikommissær Jack Caffery leder efter liget af en forsvunden ung kvinde. Han ved kun alt for godt,
hvordan det føles ikke at kunne finde liget af en, man elsker. Da AJ opsøger ham for at få hjælp til at

efterforske problemerne på Beechway, bliver de begge tvunget til at konfrontere en bitter sandhed. Og inden
længe får de ren ondskab at føle …
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