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Om et tilfældigt møde og en tilfældig tiltrækning mellem to mennesker der befinder sig på en
afvænningsklinik. Om en udstationeret europæer og hans afrikanske tjenestepige der får et glimt af hinanden i

en uvant situation. Om en ung, dansk, kvindelig studerende der opdager noget om sig selv og sin egen
seksualitet ved at sige ja i stedet for nej. Om at vælge partner, blive gravid og se det kommende voksenliv
med Bilka og barnevogn i øjnene. Om hvordan en tale ved et bryllup sætter gang i erindringerne hos

hovedpersonen der er talerens mangeårige samlever. Om en 70-årig mand der bliver forladt af sin kone under
en ferie i Prag. Om en gruppe venner der i løbet af den årlige weekendtur i en ødegård i Skåne, drikker sig

fulde, hopper i søen og hylder, hvordan ungdommens angst for at falde igennem blev til kærlighed og accept. 
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