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London, august 1985 En jobannonce med overskriften ’Handyman søges” lokker den 28-årige englænder
John og hans forfatterdrømme til en forblæst ø i Skotland, hvor et gammelt hus, der hører til godset,

skal renoveres. John forestiller sig, at det vil være det perfekte sted for ham at sidde og skrive. Men på øen
venter der en lord med en desperat plan, en kærlighedshungrende lady og en befolkning, der drømmer om
mere frihed og højere løn. Forført af ladyen trækkes John ind i nogle lege, som til sidst får hele øen til at

holde vejret. Ikke mindst pubejeren Heather MacDonald, som er begyndt at tro, at John er det mirakel hun har
håbet på … Jöns Hellsings debutroman er en charmerende feelgood-fortælling om en ung mand, der via

snoede veje finder hjem i livet. Bogen er første del af Hope Island-trilogien, som udspiller sig i
Storbritannien, i perioden hvor landet styres af jernladyen Margaret Thatcher.
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