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Tänk dig att din man hade skrivit ett brev till dig, ett brev som bara
får öppnas efter hans död. Föreställ dig också att brevet innehåller
hans djupaste, mörkaste hemlighet. En hemlighet som kan förstöra
inte bara det liv och den familj ni har byggt tillsammans, utan också
andras. Tänk dig att du hittar det här brevet när din man fortfarande
lever...Cecilia Fitzpatrick är en framgångsrik affärskvinna, en mycket

älskad fru och mamma och omtyckt av många. Hennes liv är
välordnat och det är också hennes hem. Hennes äktenskap med John-
Paul är lyckligt, de har tre döttrar och bor i Sydney i Australien. En
dag när hon är uppe på vinden ramlar en kartong ner från en hylla

där hennes man sparar gamla kvitton. Ur kartongen faller ett förslutet
kuvert. Brevet är till Cecilia från John-Paul, men får öppnas endast
då han är död. John-Paul är på tjänsteresa men när han ringer berättar
Cecilia om brevet, han avfärdar det och ber henne slänga det utan att
läsa. Men Cecilia blir inte lugnad utan ännu mer förbryllad. Varför
fanns brevet på vinden, i en obetydlig kartong? Ska hon trots allt

öppna brevet och läsa, eller? Plötsligt har hennes liv tagit en helt ny
vändning på grund av ett brev från hennes man, ett brev som

innehåller något hon aldrig skulle kunna föreställa
sig...Internationella succéförfattaren Liane Moriarty har skrivit en

gripande, tankeväckande roman. Hon berättar om ett
äktenskapsdrama med också om flera personers livsdramer. Den

brännande frågan är: Hur väl känner vi egentligen den vi lever med?
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