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Arnesen helt mistet troen på kærligheden. Hans skepsis udfordres imidlertid, da han ved et tilfælde opdager
den samme mystiske kvinde stå bag ham på flere gamle fotografier. Nysgerrigt sætter han sig for at opspore
den ukendte person, idet han langsomt fornemmer, at skæbnen måske vil føre dem sammen. Hvad han ikke
ved, er, at en i hans nærmeste omkreds længe har undertrykt sine følelser for ham og derfor ikke er særligt

interesseret i, at det skal lykkes. Hende i baggrunden er en lægeroman med en tvist, der kredser om
kærlighedens gåde. Findes den som andet end et ideal? Kan den ske for selv det menneske, der er allermest

lukket over for den for ikke at glemme, kan to mennesker være skabt for hinanden?         
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