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ganske almindelig dansk familie ud i et mareridt. Alt, hvad de kender, bringes i spil, og intet er længere, hvad
det giver sig ud for at være. Samtidig kontakter beboerne i en etageejendom politiet, fordi lugten af død og
forrådnelse breder sig i opgangen. Thomas Jepsen sættes på sagen, som viser sig at være mere kompliceret,
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holde hende væk. Normaliteten udfordres, og der tilføjes hele tiden nye brikker, som gør det svært at

gennemskue, hvad der er ægte, hvad der er iscenesat, og hvad der bare er gemt – for at blive glemt. En roman
om svigt, afmagt og hemmeligheder, der er så ødelæggende, at de dræber. Romanen er en del af flere bind om

Luna og Jepsen, og kan læses selvstændigt.
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