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

narodila Mary, pak Betty, bratr Cleve a sestra
Darsie. Vyrůstala ve velké dětmi oplývající
rodině, často se stěhující, ve velkých domech
s jídelnami, ložnicemi, tělocvičnami. Tatínek
byl přísný a dodržoval řád chodu domácnosti,
který sám vymyslel. Maminka s babičkou mu
všechno kazily a nic nedodržovaly a tak se
děti zmítaly mezi naprostou přísností a

nedokonalou povolností. Vzaly to jako děti a
líbilo se jim to. Když bylo Betty dvanáct let,
zemřel jí otec a o pár měsíců později se

narodila nejmladší sestra Alison. Smrtí otce
se vše změnilo, chudoba zaklepala na dveře,
děti už nechodily do tolika kroužků, rodina se

semkla a vyrůstající děti pracovaly kde
mohly. Betty dospívala a měnila se, Mary
sháněla celé rodině práci, v Americe byla
krize, někdy jim vypnuli elektřinu, ale

radostného života se nevzdávali, chodili na
dřevo do parku a zvali spousty hostů na
nastavovanou sekanou. Hráli hry, zpívali,

tančili, neopouštěli se. V sedmnácti letech se
Betty 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 daleko v divočině na úpatí

Olympského pohoří, zašlou starou, farmu bez
vody s obrovským pozemkem naprosto
zarostlým obřími semenáčky douglasovy

jedle. Bobovi šlo všechno od ruky, měl fortel
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a cíl a byl šikovný, Betty se trápila se vším na
co sáhla, uměla vyšívat, hrát na klavír, zpívat,
ale zatloukat hřebíky, štípat šindele, vodit

koně, sekat dřevo to neuměla. Z Boba se stal
tvrdý farmář a na jaře zaplnil farmu tisíci
narozených mláďat kuřátek, prasátek,

štěňátek, koťátek, všude to volalo, pípalo,
štěkalo, mňoukalo, Betty se narodilo
miminko a měla na starost všechna ta

mláďata. Sousedi byli daleko a přesto, že byli
přívětiví, měli své starosti, své farmy, svoje
zvířata, někteří sousedi byli pracovití a měli
všechno zvládnuté perfektně a jiní byli líní,
dobytek jim utíkal, všude byl nepořádek, ale

taková sousedství byla pro Betty
vysvobozením, šla klidně s kočárkem 7km k
paní Kettlové jen aby si popovídala, aby
zahnala samotu a dostala neskutečně dobré
pohoštění a mateřskou náruč k tomu. Betty
zjistila, že na farmě je každá návštěva vítaná,
obsloužená, že jí musí být pomoženo a každá

návštěva vždy přinese velké vzrušení a
společenskou událost, ať jsou to dřevorubci,
indiáni, kteří byli úplně jiní, než co se o nich
píše v knihách, ale i osamělí lidé, kteří ze

samoty zešíleli, podomní obchodníci a divoká
zvířata. Když se Betty narodila druhá dcerka
Janka byla pro ni samota už tak neúnosná, že
svého muže opustila a vrátila se do města

Seattlu za svojí velkou rodinou, která ji mezi
sebe přijala jako znovunalezenou dceru se
dvěma roztomilými děvčátky. Kniha je
humoristický román o těžkém životě, o

chudobě, o samotě, ale vyznívá optimisticky
a hodně se u čtení nasmějete. Betty nebyla
dříč, ale její popisy přírody a událostí jsou
nesmírně rozmanité, řeč je tak květnatá až
přechází do fantazie a její smysl pro humor
už pomohl v těžké životní situaci mnoha
tisícům nezkušeným mladých manželek.
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