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Laura er Alec Haverstocks kone nummer to og altid opmærksom på dette faktum. Det var ikke fordi, Alecs
første ægteskab var synderlig lykkeligt, men det hænger alligevel som en sky over dem, og de taler aldrig om

det barn, der måtte rejse med moderen til USA, og som han helt har mistet kontakten med.

En sommer må Laura tage på rekreation hos Alecs familie i Cornwall, mens han selv holder ferie sammen
med de venner, han altid har holdt ferie med. Det bliver et vendepunkt. Cornwall er et paradis: blændende

sol, indtagende og varme mennesker, et glitrende blåt hav.

I Cornwall finder Laura en ro, som hun ikke har haft før. Men der er en slange i paradiset, og det lille samfund
kommer i oprør, da ondskabsfulde, anonyme breve begynder at dumpe ind ad brevsprækken. Et af dem kan

blive en
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