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Op een dag hoort Laura Munson haar man
zeggen dat hij niet meer van haar houdt.
Laura wil het niet geloven en weigert te
aanvaarden
dat
een
scheiding
onvermijdelijk is. Haar man lijkt ten prooi
gevallen aan een midlife crises en ziet geen
andere weg dan zijn huwelijk met Laura en
zijn gezin te ontvluchten. Maar Laura legt
zich niet bij de situatie neer en geeft haar
man alle ruimte die hij nodig heeft om
zichzelf weer terug te vinden, zes maanden
lang. Laura besluit gewoon door te gaan
met haar leven en haar gezin. En hoe
moeilijk ze het ook vindt om niet te weten
of ze er goed aan doet haar man los te
laten, ze kiest voor haar eigen geluk.
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