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Prisbelønnet japansk roman, der har ligget på bestsellerlisterne i USA, Frankrig og England. Et par i
trediverne bor til leje i en lille hytte i en stille del af Tokyo. De arbejder begge hjemme som freelance

skribenter, men har ikke længere noget at sige hinanden.

En dag inviterer en smuk hunkat sig selv på besøg i deres køkken. Den går igen, men kommer tilbage dagen
efter og næste dag og næste dag igen. Nye, små glæder dukker op sammen med katten; dagene bliver lysere
og mere farverige. Pludselig virker det, som om livet igen har noget i vente for det unge par; de går ture

sammen, taler og deler historier om katten og dens særheder med hinanden.

En bevægende og poetisk roman om tilværelsen, kærlighedens væsen og om at miste.

"En vidunderlig, overdådig læseoplevelse fyldt med filosofiske betragtninger, humor og intelligens. " –
Publishers Weekly
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