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Schaamteloze dromen

2012. Fotografe Valentina Rosselli mag haar erotische fotos tentoonstellen in Londen. Daar woont haar ex-minnaar
Theo. Valentina hoopt op een hereniging met haar verloren geliefde. Want Theo is onder haar huid gekropen zoals
geen enkele andere man dat ooit voor elkaar heeft gekregen. Roekeloze fantasieën

1948. Valentinas grootmoeder Maria verlaat Italië om een dansopleiding te volgen in Londen. Daar wordt ze voor de
eerste keer in haar leven wild verliefd. Wanneer haar minnaar haar vraagt met hem mee te gaan naar de duistere
onderwereld van de sensualiteit, belandt Maria op de rand van de afgrond. Valentina stuit op het verhaal van haar
grootmoeder en vraagt zich af hoeveel een vrouw zich aan moet passen vanwege de liefde. Want Theo heeft haar een
vergaand seksueel voorstel gedaan en als ze weigert krijgt ze misschien geen kans meer om haar liefde voor hem
opnieuw te bewijzen.
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