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En selvstændig fortsættelse af Vi ses deroppe, som blev hædret med Le Prix Goncourt i 2013 og fik strålende
anmeldelser.

Paris, 1927. Det bedre borgerskab i Paris sørger over bankmanden Marcel Péricourts død, og hans datter
Madeleine står til at overtage hans store bankimperium som eneste arving. Syv år forinden begik hendes bror
selvmord - en plaget mand med svære skader i ansigtet efter at have kæmpet i første verdenskrig - og hendes
mand sidder fængslet efter en svindelskandale af nationale dimensioner.

Men overtagelsen kommer ikke til at foregå uden konflikter, udfordringer og økonomisk ustabilitet, og
Madeleine må kæmpe med stor modstand, korruption og grådighed fra flere kanter. Hun må bruge al sin
snilde og intelligens for at overleve og genopbygge sit liv. Hvilket viser sig at være en svær opgave, når der i
Frankrig ulmer små bål af had, der truer med at antænde hele Europa og lede frem mod anden verdenskrig.

Den franske presse:

"Endelig! Endelig er fortsættelsen af Vi ses deroppe her. Læseren bliver ikke skuffet. Fantastisk." - Paris
Match

"En perfekt orkestreret menneskelig komedie." - Le Journal du Dimanche

"Mesterlig." - Femina

"En episk roman fuld af flamboyante karakterer og altopslugende spænding." - Le Figaro Magazine

"Bekræfter en stor romanforfatters store talent." - L'Express

"Skrevet med overbevisning, med rasende talent." - L'Obs
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