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Evelyn Gallagher fortryder bitterligt den hurtige flytning til plejehjemmet i Dublin. Selvom hun er

femoghalvfjerds og lige blevet enke, så er hun langt fra døden nær. Så en morgen, mens hele hjemmet sover,
trisser Evelyn ud gennem porten for aldrig at vende tilbage. Hun begiver sig af sted på en roadtrip, som tager
hende til Liverpool og Bretagne. Her køber hun en minibus og begynder sit livs eventyr. Men det er ikke alle,
som synes, at store eventyr er passende for en dame i Evies alder, slet ikke hendes søn Brendan og hans kone

Maura. Sammen begiver de sig ud for at lede efter Evelyn. Da de endelig finder hende, får de sig en
overraskelse, for mens Brendan og Maura har opgivet håbet om kærligheden, så har Evie det slet ikke.
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