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Linda og Alice har ikke set hinanden siden gymnasiet. En dag - tyve år efter - indfinder Linda sig i Alices
lægekonsultation. Hun er netop flyttet tilbage til København, hvor hun har fået arbejde som reporter på et
stort dagblad. Hun har søvnproblemer og vil have en recept på sovemedicin. Men er der også noget andet hun
vil? Og hvorfor har de ikke set hinanden i al den mellemliggende tid?
De var de bedste veninder engang. I tilbageblik skildres deres forhold til hinanden i gymnasiet i midten af
1980´erne og det liv de siden har ført. Alice giftede sig tidligt med studiekammeraten Filip, som hun har den
elleveårige datter Rose med. Mens Linda har levet en udpræget single- og freelancetilværelse med skiftende
kærester og skiftende job. To meget forskellige valg - den ene har haft et trygt, men uhyggeligt stillestående
liv - nærmest et torneroseliv - mens den anden har flakket omkring som om hun havde fanden i hælene. Det
har hun måske også. Men begge befinder de sig nu ved en korsvej.
Nina Bolt har ud over en række kulturhistoriske bøger, bl.a. Dyremennesker (1995), Hår - Sex, samfund,
symbol (1996) og Blod, sved og tårer (1998) skrevet flere romaner. Senest er udkommet romanerne Mørkets
kamre (2003) og Passionsspil (2005).
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