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Da en lægelig fejl leder til den berømte skuespiller Ralph Meiers død, bliver celebritylægen Marc Schlosser
nødt til at skjule fejlen for sine patienter og sin familie. Når alt kommer til alt, er et uplettet ry afgørende i
hans branche. Men han kan ikke blive ved at skjule sandheden – hverken for sig selv eller for Lægetilsynet. 

Sagen er, at Marc ikke ligefrem er ulykkelig over Ralphs død. Da familien Schlosser tilbragte sommeren i
Ralphs overdådige middelhavsvilla sammen med Ralph, hans kone Judith og filminstruktøren Stanley Forbes,
blev Marcs ældste datter voldtaget. Gerningsmanden blev ikke afsløret, men Marc er overbevist om, at det
enten var Ralph eller Stanley. Der samler sig hårdtslående beviser mod Marc, men sagen er endnu mere

kompliceret, end den ser ud ved første øjekast. 

En medrivende roman om de valg, vi foretager os, og de konsekvenser, de får. Endnu en suspensefyldt og
foruroligende roman af hollandske Herman Koch. Ligesom i hans mest kendte roman Middagen stiller

Sommerhus med sommerhus spørgsmålet: Hvor langt vil du gå for dine nærmeste, og hvad skjuler der sig
under andre menneskers facade.

”Ondskabsfuldt morsom, intens og foruroligende – det her er en ferie, du aldrig glemmer. ” – Daily Mail
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