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Quatro meses após a morte do marido, JanieLaMarche continua tomada pela dor e pela raiva. Seu luto é interrompido,
no entanto, pela chegada inesperada de um construtor com um contrato em mãos para a obra de uma varanda em
sua casa. Surpresa, Janie descobre que a varanda era para ser um presente de seu marido — tornando-se, agora, seu
último agrado para ela.u003cbr /u003eConforme Janie permite, relutantemente, que a construção comece, ela se
apega aos assuntos paralelos à sua tristeza: cuidando de seus dois filhos de forma violentamente protetora, ignorando
amigos e família e se afundando em um sentimento de ira do qual não consegue se livrar. Mesmo assim, o isolamento
autoimposto de Janie é quebrado por um grupo de intervenções inconvenientes: sua tia faladeira e possessiva, sua
vizinha mandona, seu primo fofinho e até Tug, o empreiteiro.u003cbr /u003eQuando a varanda vai tomando forma,
Janie descobre que o território desconhecido do futuro fica melhor com a ajuda dos outros. Até daqueles com os quais
menos esperamos contar.
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