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Vad händer när ett litet samhälle tas över av en person som inte skyr några medel för att få sin vilja igenom?
Och hur långt är en människa beredd att gå för att få makt att härska över andra?Äntligen har semestern börjat
och Lena och Fredrik är tillbaka i sommarhuset, glada att få lämna vardagslivet i Paris. De har sett fram emot
att ha familjen samlad, grilla tillsammans på kvällarna, träffa grannar på ett glas vin eller två och njuta av
västkustens salta stänk. Men det blir inte så. De har fått en ny granne, och hon tycks vilja göra allt för att
förstöra deras idyll. Plötsligt är det inte längre självklart var tomtgränsen går eller vilka stigar till stranden
som är tillåtna att promenera på. Frågorna bland grannarna hopar sig. Vad hände egentligen med Maria och
Peters lilla hund? Varför går den nya grannen alltid runt med en stor skruvmejsel i handen? Och vad är det för

märkliga ramsor hon mumlar på? Plötsligt är dörrar stängda och folk ser sig om över axeln.
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