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sammen. For Janus er Tore det store ideal. En høvding, hvis selskab Janus er så taknemmelig over, at han er
tilfreds med bare at blive betragtet som hofnar. Pludselig en dag sker det, at Tore bliver dybt forelsket i den
smukke Helle. Janus føler både, at hun er en drømmepige og en trussel mod hans venskab med Tore. Da han

ser deres ubrydelige forhold, nøjes han med håbet om, at der bare er en lille plads til ham.

Helle er strengt opdraget og drengene går ud fra, at moderen er en stramtandet sippe. Fru Junkersen er
billedskøn - men som slangen i Paradis. Hun lægger en dødsensfarlig plan. Ved Helles studenterfest forfører

moderen uden skrupler Tore med en rystende tragedie som følge.
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