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Ed og Lily er nygifte, de bor i en lejlighed i London og har lige taget hul på deres liv sammen. Men snart
bryder de begge deres løfte om altid at fortælle hinanden sandheden.

 
Lily er nyuddannet advokat og tiltrækkes voldsomt af sin første klient, Joe Thomas, en karismatisk mand

tiltalt for at have myrdet en ung kvinde. Ed kæmper for at slå igennem som billedkunstner, og han gemmer på
mørke hemmeligheder om sin familie, og om det forhold han har haft til en anden kvinde.

                            
Den uafvendelige kædereaktion af begivenheder tager sin begyndelse, da Ed beslutter sig for at male et

portræt af naboens datter, Carla.
 

Min mands hustru er en parforholdsthriller om hemmeligheder, der løber løbsk og løgne, der får frit spil.
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