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En tidlig morgen i Central Park vågner Alice og Gabriel op på en bænk, låst fast til hinanden med håndjern.
De kan ikke huske, at de nogen sinde har mødt hinanden. Og aftenen før var Alice hjemme i Paris med sine

veninder og Gabriel spillede piano på en jazzbar i Dublin.

Hvordan er de endt i den situation? Hvis blod er det, der er på Alices bluse? Hvorfor mangler der en patron i
Alices tjenestepistol? Alice og Gabriel har ikke andet valg end at søge svarene sammen, så de kan vende
tilbage til deres hverdag, men de er ikke forberedte på sandheden, som vender op og ned på deres liv.

5 hjerter - Krimifan

"Totalt uforudsigelig, overraskende og raffineret underholdning i topklasse fra Frankrigs storsælgende
forfatter." - Litteratursiden

"Guillaume Musso bekræfter endnu engang sit store talent som historiefortæller." - Le Figaro

"Det lykkes igen Guillaume Musso at overraske os ... Man holder vejret til sidste side." - France Info
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