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medrivende roman fra Marcia Willetts kompetente hånd. I Max’ hus i Salcombe, en lille by ved den engelske
sydkyst, krydses spor fra fortiden og baner vej for nye muligheder. Cara er blevet enke og bor midlertidigt

hos sin bror, Max. Hun lærer nye mennesker at kende og reflekterer over sit liv. Cosmo er ligeledes i
Salcombe på fransk visit og har mødt Amy, en pige fra byen. Men er han ærlig om sin fortid, og det han har
efterladt sig i London? Sam, Max’ forældreløse gudbarn, er dimitteret fra Admiralty Interview Board og
forventes at følge i sin fars fodspor og gøre karriere i flåden. Men han føler sig usikker på fremtiden. Med
sine spinkle familierelationer kan et nyt venskab med Cara være lige det, han har brug for. Cara, Cosmo og

Sam bliver alle klar over, at når noget er tabt, er der noget nyt, der venter.
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