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Hun er dybt forelsket i sin mand og gravid med deres første barn. Alt er, som det skal være.

Efter et uheldigt fald i fitnesscenteret ryger hun er tur på hospitalet, og da hun vågner der, er intet, som det
skal være.

Faktisk uendeligt langt fra.
Alice er 39 år gammel. Hvedebrødsdagene er i den grad forbi, hun har tre børn og står overfor en skilsmisse.

Alice må langsomt stykke et årtis levet liv sammen på ny. Hun må finde ud af, hvorfor hendes søster ikke
taler til hende længere, og hvordan hun er blevet til en superslank mortype med ekstra dyrt tøj på hylderne.
Og endeligt må hun finde frem til, om det, at miste hukommelsen, er forbandet eller velsignet, og om det er

muligt at begynde helt forfra.

Liane Moriarty (f. 1966) har et stort forfatterskab bag sig og har ligget øverst på bestsellerlisterne verden
over. På dank foreligger fire tilter, der alle præsenterer et indblik i tilsyneladende helt almindelige mennskers

helt ualmindelige liv: Min mands hemmelighed, Store små løgne, Hypnotisørens kærlighed og Det hun
glemte.

Forfatteren bor i Sydney med sin mand og deres to børn.
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