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De fleste af os tror, vi ved, hvem Hemingway var - en genial forfatter, der tyrede martinier i sig og nedlagde
kvinder og storvildt. Men bag manden eller myten er der en anden Hemingway, som vi sjældent eller aldrig
hører om. Og Hadley Richardson, Hemingways første hustru, er den perfekte indgang til at vise denne side af

Hemingway.

Chicago, 1920: Hadley Richardson er en stilfærdig 20-årig pige, der så småt har opgivet kærligheden og
lykken - da hun møder Ernest Hemingway. Efter et skyndsomt bryllup drager det unge par til Paris, hvor de
bliver en del af det letlevende boheme- og kunstnermiljø omkring Gertrude Stein, Ezra Pound, F. Scott and

Zelda Fitzgerald, den famøse ´lost generation´. 

Skønt dybt forelskede er Hadley og Ernst dårligt klædt på til livet i byernes by under ´The Jazz Age´, hvor
der drikkes hårdt og leves hurtigt, og hvor gammeldags størrelser som familie og monogami ikke er i

højsædet. Omgivet af smukke kvinder og store egoer kæmper Ernest med at finde den stemme, der vil sikre
ham en plads i litteraturhistorien, og nedfælder frenetisk sit vilde og intense liv, i hvad der ender med at blive
romanen Solen går sin gang. Samtidig forsøger Hadley at holde sammen på sig selv og på familien, men livet
som ven, hustru og muse for Ernest og mor til sønnen Bumby kræver større og større omkostninger, og på

trods af deres tætte bånd driver forholdet i retning af katastrofe, hvor maskerne falder og bedrag og
selvbedrag afsløres. 

»I wished I had died before I ever loved anyone but her,« skrev Hemingway om Hadley i sine memoir. Paula
McLains internationale bestseller er en bevægende roman om kærlighed - den første, unge kærlighed - og om

kunstens lyksaligheder og forbandelser. Et fascinerende sideblik på en af verdenslitteraturens største
forfattere, og en rent ud sagt forrygende litterær tidsrejse tilbage til ´de brølende 20´ere´ i Paris.
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