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Slavný autobiografický román popisuje se
značným odlehčením život na slepičí farmě,
kterou s manželem Bobem založili a zvelebili
- v civilizací nedotčeném, panenském koutě
severozápadní Ameriky. Život v primitivních
podmínkách a s nelaskavým manželem nebyl
pro ženu zvyklou na město uspokojivý. Kniha

začíná obdobím před narozením hlavní
hrdinky Anny. Její rodiče hodně cestovali, a
to i po narození svých dětí. Nejdříve se

narodila Mary, pak Anna, bratr Cleve a sestra
Darsie. Vyrůstala hlavně se svojí sestrou, se
kterou navštěvovala různé zájmové kroužky,
jezdili spolu za babičkou na prázdniny,

pomáhali rodičům. Když bylo Anně dvanáct
let, zemřel jí otec a o pár měsíců později se
narodila nejmladší sestra Alison. O pár let

později rodina velmi schudla, protože neměli
nikoho, kdo by se o ně staral. Zatímco Anna

přibrala na váze a pomáhala babičce s
domácností, její sestra chodila na různé
večírky a vodila si domů chlapce. V

sedmnácti letech se Anna zamilovala do o
třináct let staršího muže, kterého přivedl její
bratr na víkend. O rok později se s Bobem
vzali. Chystali se koupit si farmu, protože to
byl Bobův sen. Farmu koupili kdesi v horách
a začali připravovat vše, co mohli, aby mohli
začít vydělávat peníze. Bobovi šlo všechno
od ruky, ale Anně se zvykalo hůře. Měla
najednou mnohem více povinností, které

začala ovládat jen pomalu. Pomáhala jí nová
sousedka paní Kettlová. Říkala a vysvětlovala
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jí vše, co bylo potřeba a spoustu věcí ji i
naučila, například vyšívat. Anna ji velmi ráda
navštěvovala. Poznala se nejen se svými

novými sousedy a dřevorubci, ale i s indiány,
kteří byli úplně jiní, než co se o nich píše v
knihách. Začátkem jednoho léta se jí narodila

dcera Anička. Anna však byla na farmě
opravdu nešťastná. Na podzim koupili farmu
v Seatlu, aby tedy byli blízko rodiny. Anna
tím byla velmi překvapena a nakonec i

šťastná.
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