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Fire personer. En middag. En uundgåelig beslutning. 

Paul Lohman og hans kone har aftalt at spise ude med Pauls bror og svigerinde, men det, der virker som en
almindelig middagsaftale, udvikler sig snart til et anspændt drama. Ved et tilfælde har Paul nemlig opdaget
sin teenagesøns chokerende hemmelighed – en hemmelighed der omfatter både vold, mord og begge de to
familier. Men ikke kun Paul har en skjult dagsorden for middagen – alle ved tilsyneladende noget om sagen,

og ret for ret oprulles nu flere nervepirrende afsløringer, indtil den rette sammenhæng står klar. 

Et foruroligende og medrivende portræt af en moderne familie, der bliver tvunget til at spørge sig selv, hvor
langt man kan og bør gå for at beskytte sine børn.  

“Intelligent, chokerende og ikke til at lægge fra sig.” Gillian Flynn (Kvinden der forsvandt)  

”Læseren vender sidste side i en tilstand, der nærmer sig chok.” – Jyllands-Posten
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