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Kunsthistorikeren Max Morden er vendt tilbage til den kystby, hvor han tilbragte sine ferier som dreng – en
retræte fra den sorg, vrede og tomhed, han føler, efter at hans kone nylig er død af kræft. Men det er også en
tilbagevenden til det sted, hvor han som 10-11-årig mødte den velhavende ferierende Grace-familie og første
gang oplevede kærlighed, sex og pludselig død. Mødet med familien, der bestod af den forførende mor, den
herskende far og tvillingerne – Cloe, heftig og ligefrem, og Myles, stum og udtryksløs – viser sig at have haft

afgørende betydning for Max og hans skæbne.

 
 

Sammenvævet med denne historie er minderne om hans kone Anna – om deres liv sammen, om hendes død –
og de både betydningsfulde og trivielle begivenheder i hans nuværende liv: Hans relation til sin voksne

datter, Claire, der desperat forsøger at vække ham af sorgen, og hans samvær med pensionatets omsorgsfulde
værtinde Miss Vavasour og den noget patetiske medlogerende pensionerede oberst.
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