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Efter bruddet med Jostein rejser socialantropologen Paula til Sydspanien. Her vil hun sælge seksuelle
tjenester for at komme tvivlen til livs: Vil han have mig? Jostein siger godt nok, at han vil, men han lader

hende ikke mærke det. Paulas projekt er at finde frem til glæden, styrken og trygheden i det seksuelle forhold.
Hun opholder sig i gæstehuset ved Malagas universitet, som er højt beliggende med udsigt over havet.

Aftnerne tilbringer hun på terrassen, hvor hun taler med Vera, biolog og forsker fra Ecuador. Vera tager Paula
med på en rejse ind i sig selv, hvor dyrene og de indre billeder bliver levende. Barndom og forladthed og

længslen efter nærhed væves sammen. ”Der må findes en måde at elske på som er min (...) en måde som ikke
er et sår. Som er god, som er hvile, som er velkomst.” På terrassen i mørket handler om sorg. Om hvad

kærlighed og seksualitet er og kan være. Om at falde fra hinanden og heles igen.
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