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»Rørende og sjov«
- OK Magazine

Kate O’Brien er 30, single og bor i London. Hun har netop fået det glamourøse job på tv, som hun i otte år
har higet efter og sultet sig for at opnå. I Dublin bor hendes storesøster Fiona med mand, tvillingesønner og
hyggelig villa. Men da Fiona bliver alvorligt syg, må Kate meget mod sin vilje træde til og vende tilbage til

sin barndomsby.

Her indser hun, at det er sin sag at holde styr på to femårige, en utålelig svoger og sin mildest talt kulørte
familie. Og oven i købet begynder ekskæresten Sam, som hun troede, hun var kommet over for længst, atter

at spøge i kulisserne.

Langsomt finder Kate ud af, at det, hun er flygtet fra, måske skal have en chance til.
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