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Johannes, der tager et halvt år til New York for at være sammen med sine to sønner, som han har sammen med
et lesbisk ægtepar, og for endelig at få tid til at skrive den bog, han har drømt om så længe. Ingenting går dog
helt, som han har planlagt det. En morgen finder han på fortovet uden for sin lejlighed en død kvinde, som
han er sikker på, at han har set før ... Johannes kan ikke slippe tanken om, hvad der skal blive af kvinden,
hvis ingen pårørende melder sig, så han starter sin egen lille efterforskning. Den sender ham blandt andet ud

på en rejse til de hjemløses og dødfødtes gravplads Potter’s Field på den lille ø Hart Island nord for
Manhattan, hvor over 900.000 mennesker er blevet begravet siden den amerikanske borgerkrig. Disse og
mange andre mærkelige oplevelser kaster hovedpersonen ud i voldsomme konflikter af både indre og ydre

karakter.
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