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Kotka. Det er mørkt udenfor, sneen er endnu ikke faldet og har farvet jorden hvid. Den 23-årige Joni
Nurminen efterlader sin bil ved en nærliggende benzintank. Da han går, tager han en rygsæk fra bilen, hvori
der ligger en kniv og en rulle gaffatape. Omkring halsen har han et par skibriller, og i lommen har han et rødt

tørklæde. Joni har boet på egnen hele sit liv. Han begynder at løbe ad den velkendte vej, i retning mod
advokatens hjem. Han klatrer op på et bjerg, tager kniven op af rygsækken, binder tørklædet for ansigtet og
tager skibrillerne på. I mørket går Joni med kniven i hånden hen mod det store træhus. Der er lys i køkkenet. I

dag slutter hans pengesorger. Snart vil han også lægge sit hjemland bag sig, og foran ligger et nyt liv i
Mexico.
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