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JUONISELOSTE
HEMÅT ÖVER ISEN
1 NÄYTÖS
Ellinor Ingman asuu Hustrun-saaressa keskellä merta. Hän huolehtii iäkkäästä isästään ja on melko tyytyväinen talontyttären elämäänsä. Herrman Engström on asunut pitkään ulkomailla ja tulee nyt käymään kotisaaressaan myydäkseen Engströmin sukutilan isänsä kuoleman jälkeen. Hän odottaa kyytiä Tasslannimisessä naapurisaaressa.
Kyra ja Hertha pyörivät Ellinorin mielessä, he liittyvät hänen kirjoitusprojektiinsa. Kyra oli 14-vuotias 1914 ja Ellinorin äiti Hertha kuoli kymmeniä vuosia sitten. Kevättalvella 1914 Hustrun-saaren nuoret olivat menossa tansseihin. Werner Engström ja Kyra Ingman olivat rakastuneita.
Algot-isälle tulee puhelu Tasslan-saaressa Algotin taksiveneen kyytiä odottavasta Herr Mannista.  Algot eksyy mietteissään hänen ja Herthan tutustumiseen ja heidän avioliittoonsa.
1914 Werner esittelee tekniikan ihmettä – kompassia, joka opastaa nuoret turvallisesti jään yli kotiin tanssin jälkeen. 
Ellinor hakee Herrmanin taksiveneellä.  He juttelevat muun muassa siitä, kuinka elämä on pysähtynyt Hustrun-saaressa. Perillä saaressa Herrman on ymmällän, kun Ellinor ei vaikuta tunnistavan heidän nuoruuden rakkauttaan. Herrman aikoo yöpyä ränsistyneessä lapsuudenkodissaan. 1914 Werner antaa Kyralle sormuksen. Kyra ei uskalla väittää vastaan Wernerille, kun tämä johdattaa kotimatkalle jään yli myrskystä huolimatta. 
Engströmeillä on rottia, Herrman ei voi yöpyä siellä. Ellinor tarjoaa majoitusta ja pyytää maksuksi halonhakkuuta. Yövieraan läsnäolo huolestuttaa Algotia, Engströmejä on vihattu saaressa jo sadan vuoden ajan. Algotin mielessä kummittelee, Herthan lisäksi Elvin painaa mieltä. Elvin hukkui pienenä. Herrmaninn ilmaantuminen huolestuttaa nyt todella. Ellinor ja Herrman kohtaavat öisessä keittiössä. Ellinor ei muista rakkautta, mutta yöllä hän näkee siitä unta.

2 NÄYTÖS
1914 nuorten vanhemmat ovat vakuuttuneita, että nuoret tulevat kohta kotiin rajuilmasta huolimatta. Tai muussa tapauksessa ovat järkeviä ja yöpyvät Tasslan-saaressa. Kyran vanhempien huoli yltyy ja he käyvät kauppaa Jumalan kanssa saadakseen tyttärensä turvallisesti kotiin. 
Herrman kertoo Ellinorille Wernerin kompassin olevan tallella ja että se toimii. Hän on kyllästynyt sukuriitaan, jossa vanha syyllisyys on vyörytetty Engströmien niskaan. Algot kieltää Ellinoria viettämästä aikaa Engströmien kanssa ja uhkailee tytärtään yksinäisyydellä, ellei tämä taivu isänsä tahtoon.
Herrman kertoo saaneensa aikoinaan Ellinoria koskevan kirjeen Hustrun-saaresta. Ellinor ei halua kuunnella vaan keskittyy hankkimaan rottakoiran Herrmanille, jotta tämä voi jatkossa nukkua omassa talossaan.
Hakiessaan koiraa Ellinor putoaa jäihin ja on jo luovuttamassa, kun Hertha-äidistä on kerrankin hyötyä. Ellinor pelastautuu. Kokemuksestaan voimistuneena ja uuden elämänilon kantamana Ellinor uhmaa isäänsä. 1914 tunnelma synkistyy. Ellinorin muistiin palautuu hänen ja Herrmanin nuoruuden tapahtumat. Kirjeenvaihto otetaan jälleen puheeksi ja isän petos valkenee Ellinorille.
Hertha on tehtävänsä tehnyt. Kyra odottaa edelleen, että totuus vuoden 1914 tapatumasta paljastuisi. Herrman on päättänyt olla myymättä kotitilaansa. Hän haluaa jäädä saareen, Ellinorin luokse.

