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Du elsker din familie. De får dig til at føle dig tryg. Du kan stole på dem. Eller kan du?

Da femtenårige Billy Wilkinson forsvinder midt om natten, bebrejder hans mor, Claire Wilkinson, sig selv for
Billys forsvinden. Dette er hun ikke ene om. Der er ikke en eneste i familien, der ikke føler sig skyldig. Men
familien Wilkinson er så vant til at holde hemmeligheder for hinanden, at det først er seks måneder efter
Billys forsvinden, efter at en henvendelse om informationer går galt, at sandheden kommer frem til

overfladen.

Claire er sikker på to ting – at Billy stadig er i live og at hendes venner og familie ikke har haft noget med
han forsvinden at gøre.

Moderinstinktet tager aldrig fejl. Eller gør det?

Nogle gange er det dem, der er tættest på os, der skjuler mest.
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Du elsker din familie. De får dig til at føle dig tryg. Du kan stole på
dem. Eller kan du?

Da femtenårige Billy Wilkinson forsvinder midt om natten, bebrejder
hans mor, Claire Wilkinson, sig selv for Billys forsvinden. Dette er
hun ikke ene om. Der er ikke en eneste i familien, der ikke føler sig

skyldig. Men familien Wilkinson er så vant til at holde
hemmeligheder for hinanden, at det først er seks måneder efter Billys
forsvinden, efter at en henvendelse om informationer går galt, at

sandheden kommer frem til overfladen.

Claire er sikker på to ting – at Billy stadig er i live og at hendes
venner og familie ikke har haft noget med han forsvinden at gøre.

Moderinstinktet tager aldrig fejl. Eller gør det?
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