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Han har gjort, hvad der blev forventet af ham, og han har været godt gift. Med Johanne. Nu er Johanne,
blevet stærkt dement og anbringes på et plejehjem, hvor Mads ikke har lyst til at tilbringe ret meget tid. Og
Johanne kan jo knap kende ham mere. Mads finder, at han stadigvæk må have noget til gode, og han indleder
et forhold til en kvinde, han træffer på et værtshus. Senere, da Johanne er død, køber han et lille rækkehus i
fjordbyen med en god udsigt. Nabokvinden, som også er alene, hedder Susanne. Udover at skildre Mads,
hans kone, et par venner og de par kvinder, han møder, rummer Mogens Fjord Christensens roman fine,

vedkommende skildringer af livet i den lille provins-fjordby, som forfatteren kender til bunds.
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