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Brett Bohlinger er nødt til at genopfinde sit liv, da hendes mor dør. Hun havde egentlig regnet med, at hun
skulle arve morens familievirksomhed, når sorgen havde lagt sig, og at livet ville gå videre slag i slag. Men
hendes mor ville det anderledes. Testamentet dikterer, at Bretts søskende, der alle har familier selv, får
firmaet, mens moren har efterladt Brett den bucket list, hun skrev for tyve år siden som fjortenårig.  

 

Brett har nu et år til at opfylde den liste, før hun modtager sin del af arven i familievirksomheden. Familiens
advokat Brad Midar skal hjælpe hende på vej.Noget af det er enkelt nok, sådan da: Få en hund, hjælp

mennesker, der trænger og køb den hest, du drømmer om, mens andet er sværere: Bliv mor, forelsket og få et
bedre forhold til din far. 

 

Da Brett sætter sig for at opfylde sin bucket list, bliver hun konfronteret med både hemmeligheder og
ubehagelige sandheder, som for alvor forandrer hende selv og hendes liv.

 

Forlaget skriver:

Brett Bohlinger er nødt til at genopfinde sit liv, da hendes mor dør.
Hun havde egentlig regnet med, at hun skulle arve morens

familievirksomhed, når sorgen havde lagt sig, og at livet ville gå
videre slag i slag. Men hendes mor ville det anderledes. Testamentet
dikterer, at Bretts søskende, der alle har familier selv, får firmaet,
mens moren har efterladt Brett den bucket list, hun skrev for tyve år

siden som fjortenårig.  

 

Brett har nu et år til at opfylde den liste, før hun modtager sin del af
arven i familievirksomheden. Familiens advokat Brad Midar skal
hjælpe hende på vej.Noget af det er enkelt nok, sådan da: Få en
hund, hjælp mennesker, der trænger og køb den hest, du drømmer

om, mens andet er sværere: Bliv mor, forelsket og få et bedre forhold
til din far. 

 

Da Brett sætter sig for at opfylde sin bucket list, bliver hun
konfronteret med både hemmeligheder og ubehagelige sandheder,

som for alvor forandrer hende selv og hendes liv.
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