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efter et selvmordsforsøg, og i lang tid blander virkeligheden sig sammen med drømme, erindring med nutid.
Hun tænker tilbage på de to år, hun tilbragte i Afrika som ledsager og sekretær for sin ældre kusine, som var
biolog. I løbet af de to år blev hun involveret i narkosmugling og drab, uden det helt er til at skelne, om det er
selvforskyldt eller et tilfælde. Den dramatiske handling opleves gennem den upålidelige fortællers fordrejede
blik, og på den måde bliver en spændende historie også til et portræt af de øjne, der ser den, og de tanker, der

tager den til efterretning.
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