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tragisk biluheld, søgte hun til Irland for at hele sine sår. Her mødte hun den lunefulde fotograf Edward, som
hun fik et passioneret forhold til. Forholdet brast, og Diane er nu tilbage i Paris, klar til at starte på en frisk og
sammen med sin ven Félix få gang i sin bogcafe. Hun møder Olivier, der er sød og betænksom, og Diane når
lige at snuse til lykken, inden hun render ind i Edward igen. Mødet ripper op i fortiden: De nærer stadig

følelser for hinanden, men begge har de bevæget sig videre i deres liv. Pludselig aner Diane ikke sine levende
råd: Kan hun forlade sin trygge tilværelse i Paris til fordel for en uvis fremtid i et fremmed land? Livet er let,

bare rolig er den selvstændige efterfølger til Agnès Martin-Lugands internationale bestseller Lykkelige
mennesker læser og drikker kaffe.
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