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under den toscanske sommersol, da en gruppe håbefulde forfattere mødes til to ugers skrivekursus på Patricia
Wilsons pittoreske slot i bjergene. De vidunderlige omgivelser og kokken Aldos forførende melanzane er
altid sikre hits, men i år er noget anderledes. De ubetalte regninger hober sig op, og det er snart knald eller
fald for det smukke, men forfaldne slot.Men mens Patricias tanker kredser om slottes fremtid, sker der et og
andet omkring hende: Snart kører Aldo rundt med 74-årige Mary på sin Vespa, og altmuligmanden Fabio har

sat mere end ét hjerte i brand. Temperaturen stiger, mens der sladres, flirtes og rettes manuskripter ved
poolen, og efterhånden som både spøgelser og uventede gæster dukker op, er én ting sikker: Det bliver en

sommer som ingen anden …
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