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Den anmelderroste forfatter Tommi Kinnunen er tilbage med en uafhængig efterfølger til slægtsromanen,
Hvor fire veje mødes. En gribende roman om at skille sig ud og finde sin egen vej, om ønsket om at blive far

og kunsten at være mor.

 

Helena er kun ni år gammel, da hun mod sin vilje bliver sendt væk fra den lille by, hun er vokset op i, for at
gå på blindeskole i Helsinki. Med tiden lærer hun dog storbyens lugte, lyde og veje at kende.

 

Fyrre år senere foretager Helenas nevø Tuomas frivilligt den samme tur sydpå for at læse på universitetet.
Tuomas er en ambitiøs studerende, men han drømmer også om at slå sig ned og stifte sin egen familie. Ved

sine besøg i Helsinki lærer han helt nye sider af sin faster at kende.

 

Hvordan er det at leve hele sit liv som en blind tilskuer og håbe, at der vil komme en dag, hvor folk vil være
mindre optaget af det, der skiller dig ud, og mere af det, I har til fælles? Og hvordan er det at tage ud på en

lang rejse for at blive den person, du gerne vil være, eller måske allerede var?
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