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Natten før hendes datter skal giftes, bliver June Reids tilværelse slået i stykker. På én nat mister hun alt hun
elsker: sin eksmand, kæresten Luke, sin datter og datterens kommende mand. Hele sin familie.

 

Ensom og uden en plan sætter hun sig ind i sin bil og kører vestpå. Hun lader det lille samfund i Connecticut
og de mennesker, som bor der, bag sig. Omkring hende er alle berørt af katastrofen: Lukes mor, som bliver

tilbage i landsbyen og nu må strides med snæversynet sladder og spekulationer; ejeren af cateringfirmaet, der
står med en ubetalt regning, og parret, som ejer det motel ved Stillehavet, hvor June søger tilflugt. Deres
stemmer krydser ind over hinanden og frem træder en historie om den tragedie, der lænker dem sammen.

 

"Clegg skriver om sorg med så meget autenticitet og værdighed, at vi straks har tiltro til ham ... " -
Washington Post

 

"De bedste romaner om sorg . indfrier vores stærke længsel efter visdom . og tilbyder lys så vi kan navigere i
det mørke, der rammer selv den lykkeligste tilværelse . Netop denne stærke længsel indfrier Har du selv haft

en familie igen og igen." - Washington Post

 

"Fremragende."  -  New York Times Book Review

 

"En vidunderlig og dybt bevægende roman, der tvinger os til at se vores dybeste frygt og mørke i øjnene, og
dernæst roligt, skridt for skridt, viser os vejen mod lyset." - Guardian

 

"De bedste romaner om sorg . indfrier vores stærke længsel efter visdom . og tilbyder lys så vi kan navigere i
det mørke, der rammer selv den lykkeligste tilværelse . Netop denne stærke længsel indfrier Har du selv haft

en familie igen og igen." - Washington Post

 

"Gribende og intelligent".-  Times

 

"På en gang hjerteskærende og opmuntrende." - Los Angeles Times
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