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arkitekt over eget liv. Ja, nok egentlig så langtfra. Tilværelsen tager form og farve af vores relationer (eller
mangel på samme), vores ophav og den måde, verden møder os på. Hvad enten vi flygter fra noget, skal råde

bod på noget eller skal gøre op med noget, bliver det i samspil med de vilkår, vi ikke har magt over.

Vi møder bl.a. den opblæste forfatter, der søger skrivero i sin hjemegn; den forsagte og oversete Else, der
pludselig bliver tilgodeset; den yppige og lidetkønne unge Gerda, hvis gode hjerte og arbejdsomhed en dag
bærer frugt, og den unge Rasmus, der sætter alt ind på at vinde Anita og det halve kongerige. Alt imens
betjent Madsen sørger for, at lov og orden opretholdes på en egn, hvor selvtægten altid ligger på lur.
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