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In dit prachtige debuut krijgt Claire
Bidwell Smith, enig kind, op veertienjarige
leeftijd te horen dat haar beide ouders zijn
gediagnosticeerd met kanker. Wat volgt is
een coming-of-age verhaal dat zowel
hartverscheurend als inspirerend is. Claire
probeert om te gaan met het gewicht van
deze harde realiteit door zich te storten op
jongens, alcohol, reizen en de anonimiteit
van steden als New York en Los Angeles.
Op haar vijfentwintigste zijn haar beide
ouders overleden. Ondanks het verdriet
weet ze zichzelf, en uiteindelijk ook haar
geluk, te vinden. Claires verhaal is een
bijzondere les over hoe een aantal van de
grootste ontberingen van het leven
overwonnen kunnen worden.
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