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tilbragte en sommer for 25 år siden. Dengang i 1968. Gensynet udløser en overraskende voldsom bølge af
følelser og erindring. Forsvindingspunktet er hendes forsøg på at komme på sporet af sig selv og forstå

hvorfor den sommer, hun ellers troede glemt, blev så vigtig. Veninden Katrine havde fået job som assistent
hos en danskfødt filmmand i Frankrig. Katrine var også interesseret i filmmandens søn, Karsten. Lena tager
med og undervejs til Paris og videre til Sydfrankrig udvikler der sig et kærlighedsforhold mellem hende og
Karsten. Mødet med filmmanden, George, en dominerende og humørsvingende person og hans lydige søn,

tvinger de to unge kvinder ud i konfrontationer, som får Katrine til at tage hjem.

Lena er alene tilbage i det farlige hus i Provence med de to mænd.
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