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Om bogen:

Emma O’Donovan bor i en lille by, hun er 18 år gammel, smuk, populær og selvsikker. Men en aften tager
hun til en fest, som ændrer alt.

Dagen efter vågner hun foran sin hoveddør. Hun kan ikke huske, hvad der er sket. Hun ved ikke, hvordan hun
er endt der. Hun ved ikke, hvorfor hun har ondt. Men det gør alle andre.

Der er taget billeder af, hvad der skete til festen – af hvad de gjorde ved Emmas krop. Alle har set dem, og de
siger, at det er hendes egens skyld.

Citat fra bogen:

Det er en Facebook-side, jeg aldrig har set før, men den har et billede af mig som profilbillede. Siden har
hundredvis af likes og navnet „Nemme-Emma.“ Jeg er tagget på alle billederne.
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