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Da den unge retsgenetiker, Sarah Bermann, foretager en tilsyneladende rutinemæssig DNA-analyse i
forbindelse med opklaringsarbejdet af et brutalt drab i Philadelphia, gør hun en sensationel biologisk

opdagelse.
Som konsekvens, bliver Sarah ført ind i amish-folkets isolerede og primitive livsførelse i Lancaster County,

Pennsylvania, der står i skærende kontrast til hendes eget overfladiske og materialistiske liv. Hendes
opdagelse bliver fulgt tæt af FBI, og før Sarah ved af det, er hun viklet ind i et net, hvis tråde når ud til

planetens fjerneste afkroge.
Hun føler sig draget af drabssagens hovedmistænkte, den 23-årige amish, David Stoltzfus, og erfarer, at

hendes egen far har holdt en hemmelighed skjult for hende, som for altid vil forandre hendes liv.

Bogen er populær i udlandet og er oversat til engelsk og italiensk, hvor den har været i top tre over
downloads.

Fortsættelsen, Genspejl, udkom d. 21. marts 2015.
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