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På en strand under Krebsens vendekreds vandrer unge drenge rundt og udfører
services der er afledt af solen, mens de konspirerer om hvordan de kan løsrive

sig fra dens magt. I København misser en IT-konsulent sit arbejdsmøde og lader sig i stedet forføre af en bleg,
ung mand der indvier ham i derivathandlen, en spøgelsesøkonomi der har overtaget den finansielle styring.
En gammel mand i sorg forelsker sig i en fremmed genstand i ørkenen; mens hans kone er til koncert i Las
Vegas forsøger han at forene sig med den. I noget man kunne kalde London prøver tre mennesker på at være

en familie, men presses af afhængighed, økonomi og det barn der er på vej.
Vidende eller uvidende deltager de alle sammen i afviklingen af denne verden, i forberedelsen til den der skal

komme.
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