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Den lille franske bistro Nina George Hent PDF Marianne længes efter at undslippe sit kærlighedsløse
ægteskab med en ufølsom og kontrollerende mand, artillerisergent Lothar.

På en dagstur til Paris, beslutter Marianne at springe ud fra Pont Neuf i Seinen, men bliver reddet fra at
drukne af en hjemløs mand. Mens Marianne er indlagt på hospitalet, falder hun over et maleri af den lille

havneby Kerdruc i Bretagne og beslutter at tage der til og prøve lykken på kysten.

I Kerdruc møder Marianne et væld af farverige figurer, hvis liv alle kredser omkring den lille restaurant, hvor
det lykkes Marianne at få et job, så hun kan blive boende sommeren over.

De mange mennesker omkring hende bliver Mariannes nye familie, og spørgsmålet er, om hun vil finde
kærligheden igen.

Men hendes mand vil have hende tilbage til sit gamle liv, og det stiller Marianne overfor et valg: at vende
tilbage til det kendte eller at tage et stort spring ind i en spændende og uforudsigelig fremtid.
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