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Josefine forsøker å være forståelsesfull når det gjelder sønnen som Simen har fra et tidligere forhold, men når
gutten og hans mor er ventet til Strandhotellet, må hun kjempe med vanskelige følelser.
Ada og Dagny har tatt med seg Vera på stranden. Det er en perfekt dag ikke for varmt, vindstille og det er
knapt et menneske å se. Da Dagny må hente en jakke til Vera, blir Ada overlatt med ansvaret for deres felles
barnebarn. Det tar jo ikke lange tiden, og Vera er et rolig og lydig barn. Men så kommer det to guttunger og
begynner å herje med Veras elskede dukke ...
– Nei, Vera, du må ikke gå ut i vannet. Du må bli her. Ikke gå ut i vannet, vær så snill.
Men den vesle piken hørte ikke på henne. Hun aktet å få tilbake dukken sin, som lå og duppet i vannet der ute,
og hun enset ikke noe annet.
Ada så fortvilet på Vera. – Vera, du må bli her, jeg skal få noen til å hente dukken for deg. Hører du meg?
Men Vera stoppet ikke.
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