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almindelig. Hun er ret klog og har kun én ven. Det er mormor på syvoghalvfjerds, som har været kirurg og et
geni engang. Nu er hun Elsas superhelt og nabo, der skyder med paintballgevær efter ubudne gæster og kører
bil uden kørekort. Folk siger, at mormor er tosset. Men mormor kan fortælle historier om kongeriget Miamas,
hvor alting er anderledes end i hverdagen. Indtil den dag mormor bliver syg og sender Elsa ud på et sidste
lokalt eventyr for at sige undskyld til ejendommens beboere – en flok af militante boliglejere, fanatiske
kaffedrikkere, emsige damer og drukkenbolte. Med enestående komisk træfsikkerhed og bankende hjerte
fortæller Fredrik Backman en historie om at miste en, man elsker, og om bid for bid at komme under huden

på dem, man bor dør om dør med, og dem, man elsker allermest.
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