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Til læsere af Isabel Allende og Gabriel Garcia Marquez 

Cecilia Samartins stærkeste og vigtigste skildring af menneskets ubegrænsede evne til at helbrede selv de
dybeste sår

Denne historie vil sidde i dig i lang tid.  

Når fantasien IKKE overgår virkligheden......
 

I et af Moldovas landdistrikter er 19-årige Ines ved at forberede sit bryllup, da hun brutalt bliver kidnappet.

I en lille mexicansk by oplever Karla, 15 år gammel, at hendes mor forlader hende, og hun bliver forført af en
charmerende men farlig mand.Little Sammy fra Ohio i USA drømmer om en lyserød nederdel. Da hendes

stedfar misbruger hende, flygter hun – og hendes barndom bliver brat revet væk.

Disse tre piger ender i neonbyen Las Vegas, hvor de bliver kastet ind i en mørk og uhyggelig verden. De går
næsten til grunde, men finder sammen i tro, håb og kærlighed. Fællesskabet giver dem mod og styrke til at

forsøge at flygte til friheden.

Cecilia Samartin (1961) er født i Cuba, men voksede op i Los Angeles, idet hendes forældre flygtede fra
revolutionen. Hun er uddannet psykolog fra UCLA og arbejder som socialarbejder blandt mellem-
amerikanske indvandrere sideløbende med sit virke som forfatter. Cecilia Samartin har høstet både
anmelderroser og flere priser, og hendes bøger er solgt til oversættelse i en række europæiske lande.
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