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Vem kunde tro att Alice och Sofia skulle bli ett sådant radarpar?
Allra minst de själva. Under en mycket lång tid har de existerat i

varandras närvaro, men bara sneglat på varandra med avsmak. Alice,
den rika och bortskämda bitchen. Sofia, städerskan som befinner sig

på gränsen till ett nervsammanbrott. Men det börjar alltmer bli
tydligt att något inte stämmer. Varför verkar en otäck plastikkirurg
vara ute efter dem? Hur ska man förklara alla dementa personer som

dyker upp? Och vem är det som bevakar dem genom
övervakningskameror? I takt med att lögnerna de omges av börjar bli
synliggjorda förstår Alice och Sofia att de bara har varandra. Och att

deras liv hänger på deras förmåga att samarbeta.

Helena Stjernström har en lång karriär bakom sig inom tv, där allt
från Uppdrag Granskning till Bingolotto går att räknas in, men följer
numer sin nya ledstjärna: litteraturen. Efter att ha sagt upp sig från
sitt producentjobb på SVT debuterade hon med feelgoodthrillern
Stygga flickor kommer till himlen. Hon delar sin tid mellan

Göteborg och Stockholm och frilansar som redaktör samtidigt som
hon skriver.
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