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Da Julia får den chokerende besked, at hendes søster Kate er fundet myrdet i Paris, sætter hun sig for på egen
hånd at undersøge sagen, som hurtigt henlægges på grund af manglende spor. Fra Kates bofælle Sophie

modtager hun blandt Kates ejendele en lille sort notesbog med passwords og log-ins til diverse datingsider.
Tilsyneladende har Kate haft talrige frække dates med mænd, hun har mødt på nettet. Julia opretter sin egen
profil for at lede efter mulige mistænkte, som kan have haft kontakt med søsteren. Inden længe bliver Julia

selv kontaktet af den indsmigrende Lukas, og hun falder for hans charme og takker ja til at mødes. Men hvem
er manden egentlig? Hvilket farligt spil indlader hun sig på?

DOBBELTLIV er en psykologisk thriller om de farer, som lurer på internettet, hvor ikke alle er den, de
udgiver sig for at være. Det er en roman om hemmeligheder, fortidens synder, men det er også en roman om

et ægteskab i krise.
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Da Julia får den chokerende besked, at hendes søster Kate er fundet
myrdet i Paris, sætter hun sig for på egen hånd at undersøge sagen,
som hurtigt henlægges på grund af manglende spor. Fra Kates
bofælle Sophie modtager hun blandt Kates ejendele en lille sort
notesbog med passwords og log-ins til diverse datingsider.

Tilsyneladende har Kate haft talrige frække dates med mænd, hun
har mødt på nettet. Julia opretter sin egen profil for at lede efter
mulige mistænkte, som kan have haft kontakt med søsteren. Inden
længe bliver Julia selv kontaktet af den indsmigrende Lukas, og hun

falder for hans charme og takker ja til at mødes. Men hvem er
manden egentlig? Hvilket farligt spil indlader hun sig på?

DOBBELTLIV er en psykologisk thriller om de farer, som lurer på
internettet, hvor ikke alle er den, de udgiver sig for at være. Det er en

roman om hemmeligheder, fortidens synder, men det er også en
roman om et ægteskab i krise.
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