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´Et filtret væv, spundet af nattens melankolske drømme i dæmringen."

Elle, den kendte forfatter, har taget ophold i Paris for at skrive ´Nedtur´, en road roman, som foregår i
1980´erne. Hendes hovedperson, Eva, nyder friheden i Frankrig og gør op med fortiden og mændene i sit liv.
Mens hun bevæger sig ud på nye veje og lægger planer for fremtiden, er hun på sporet af Astra, som hun gav
et lift undervejs. Pigen er hovedkulds taget med en mand til Korsika for at gøgle i et cirkus. Men Eva aner, at

der er noget galt.   

Som arbejdet med romanen skrider frem, bliver forfatteren selv suget ind i et nutidigt drama på ´Pladsen´
neden for hendes vindue. En gartner, en musiker, en flygtning, en posedame og en morder er nogle af

aktørerne i den hårde virkelighed.  
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