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SANDHEDEN ER, AT VI ALLE LYVER .

Paul Morris er i fyrrerne, single og ser godt ud, men både udseendet og karrieren har efterhånden set bedre
dage. En dag løber han tilsyneladende tilfældigt ind i en gammel bekendt, og inden længe har trangen til at
imponere den nu succesfulde advokat og familiefar overmandet ham. Før Paul ser sig om, har han både løjet
og sikret sig en middagsinvitation i vennens smukke hjem i London, og da han bliver inviteret med familien
og deres venner på ferie i Grækenland, får han pludselig del i den komfortable tilværelse, han altid har drømt

om .  

Men er det kun Paul, der lyver.? Kommer vennernes invitation fra hjertet, eller ligger der noget bag - noget,
som Paul troede var glemt for længst.? Snart er Paul fanget i et spind af løgne - både sine egne og vennernes,

og det, der begyndte som en uskyldig løgn, har sat en fatal lavine i gang. 

Til fans af Patricia Highsmith, Paula Hawkins og Gillian Flynn.
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