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Det är aldrig för sent att uppleva sitt livs äventyr!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Evie Gallagher ångrar sitt hastiga beslut att flytta till ett äldreboende. Det kan hända att hon är sjuttiofem och nyligen
änka, men hon är långt ifrån död ännu. Så en morgon, promenerar Evie ut från Sheldon Lodge för att aldrig komma
tillbaka. Hon ger sig istället ut på ett stort äventyr som tar henne genom Europa.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Men det är inte alla som tycker att äventyr är en lämplig aktivitet för kvinnor i Evies ålder, minst av allt hennes son
Brendan och hans fru Maura, som följer ett spår av förbryllande textmeddelanden för att få henne tillbaka
hem.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
När de äntligen kommer ikapp henne får de en del överraskningar – för samtidigt som Brendan nästan har gett upp
kärleken, har Evie det inte.
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