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på et kloster som hittebarn. Efterhånden som Krista vokser op bliver det klart, at hun har evner for at helbrede

andre. Ivrig efter at ville gøre godt i verden kaster Krista sig over lægekunsten, hvor hun begynder at
eksperimentere. Men det er ikke uden konsekvenser, og pludselig må Krista sande, at hun har stiftet

bekendtskab med selveste Djævelen.
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