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Den ældre forfatter Juan Diego er på vej til Filippinerne, og sammen med ham rejser hans drømme og minder
om barndommen og hans tidlige ungdom i Mexico.

14-årige Juan har en 13-årig søster, som hedder Lupe, og hun tror, at hun kan forudse deres fremtid. Og så kan
Lupe læse de flestes tanker, og hun kan som regel regne ud, hvad de værste ting, som er hændt en person, er -

en evne hun gør flittigt brug af.

Lupe kan dog ikke forudse fremtiden med samme nøjagtighed, men det er en frygtelig byrde at tro, man ved,
hvad der vil ske i fremtiden - især hvis der vil ske noget, for et menneske man holder af. For hvad vil en 13-

årig drive sig selv til at gøre, hvis hun tror, det kan ændre begivenhederne?

John Irving vender tilbage med en historie, der centrerer sig omkring de temaer, han har har været elsket og
beundret for, siden han i sin tid etablerede sig som forfatter.

Mysteriernes allé er historien om Juan Diego og om de ting, der hændte ham i hans fortid i Mexico, der
pludselig kolliderer med hans fremtid. En aldeles fascinerende roman om skæbne og minder.
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