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En stærk og mørk fortælling om en skæbnesvanger hændelse, der sætter en kæde af begivenheder i gang og
for altid påvirker en ung mands liv.

I en lille fransk provinsby Beauval forsvinder den seksårige dreng Rémi sporløst en decemberdag i 1999.
Hele byen er chokeret og endevender sammen med politiet de omkringliggende skove - uden held. Især 12-
årige Antoine er dybt rystet, for det er ham, der uforvarende har slået den lille dreng ihjel efter en episode ude
i skoven. Det er ham, der i panik har gemt liget af drengen i en gammel træstamme i stedet for at løbe efter

hjælp.

Hvordan kan Antoine leve med den frygtelige sandhed? Hvordan påvirker det hans liv? Med tre nedslag i
Antoines liv (1999, 2011 og 2015) beskriver Pierre Lemaitre Antoines indre fængsel, hans tanker om skyld,
retfærdighed og de konsekvenser, ulykken har haft for hans liv. Det er en fortælling om en menneskelig

tragedie på flere planer.

"En roman mørk af skam og fortrydelse." - Lire

"Spændingen holder lige til sidste linje." - Le Figaro

"Et nyt lille mesterværk kan tilføjes Lemaitres bestsellerliste." - Notre Temps

"En bog, der knuger og ikke giver slip." - Télè Loisirs

"Lemaitre er fabelagtig god til at overraske og formidle menneskets kompleksitet." - Pleine Vie
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