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begivenhedsrig sommer på Fårö. Sommeren har budt på både forelskelse i den lidt for gamle Olle, en halvvejs
ansættelse på Harriets pensionat og en sommeraffære med den smarte finansfyr Alex. Da sommeren går på

hæld, og Alex er taget hjem for at begynde på arbejdet i investeringsforeningen, finder Emma ud af, at hun er
gravid. Emma er med det samme klar over, at hun vil beholde barnet, men hun bekymrer sig for, hvordan

Alex vil stille sig. Men bekymringen viser sig at være unødvendig, for Alex hævder, at Emma med
graviditeten har gjort ham til verdens lykkeligste mand. Emma flytter halvt om halvt ind i Alex’ store

luksuslejlighed, og mens maven vokser, prøver hun at finde sympatien for sin nye kæreste. Hun bliver hurtigt
en del af hans omgangskreds, som udelukkende består af nyrige, glatte og overfladiske karrieremennesker.

Den udfordring er stor nok, men værre er det, at Alex’ mor, Gunilla, viser sig at have et særdeles fast greb om
sin søn og en helt klar forestilling om, hvordan Emmas fremtid skal forme sig.
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