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Da Alice finder en mand med hukommelsestab på stranden uden for sit hus i East Yorkshire, inviterer hun
ham indenfor, så han kan komme i ly for regnen. Selv om hun måske burde vide bedre …

Samtidig, i London, sidder lykkeligt nygifte, ukrainske Lili alene og desperat og venter. Hendes mand er ikke
kommet hjem fra arbejde …

De to tilsyneladende uafhængige begivenheder viser sig at hænge sammen på en måde, ingen nogensinde
havde kunnet forudse …

Fans af Clare Mackintosh, Paula Hawkins og Liane Moriaty vil elske denne velskrevne pageturner, som gav
Lisa Jewell et kolossalt gennembrud inden for spændingsgenren i England.

Bogen strøg til tops på bestsellerlisterne med flere end 100.000 solgte eksemplarer i løbet af få uger, og med
sin seneste roman,”Then she was gone”, har Jewell slået sin status som spændingsdronning fast i sit

hjemland.
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