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Finsk prisvindende litterær debut om integration og identitet. 

Jugoslavien i 1980´erne: En ung, muslimsk kvinde vokser op i en lille landsby og bliver bortgiftet til en
mand, hun knap nok har mødt. Hun forsøger, så godt hun kan, at være en god kone, men ægteskabet er

voldeligt og fyldt med udfordringer. Da der udbryder krig, og familien bliver tvunget til at flygte til Finland,
ændres alt. 

Helsinki, i dag: Kvindens søn forsøger at finde sig til rette i det kolde, finske samfund. Som immigrant og
homoseksuel føler han sig som en outsider, og desperat efter selskab køber han en kongeboa. Men det er
katten, som han møder på en bar en fugtig aften, der kommer til at ændre hans liv. Sammen rejser de til

Kosovo på jagt efter rødder og tilhørsforhold.
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