
[SE]  Samantha återvänder till sin hemby efter 14 års sörjande och sökande på vad som fick hennes 
mor att gå bort. Övertygad om att hennes far ligger bakom hennes mors död beslutar hon hämndfullt att 
gräva fram den förödande sanningen. Till sin hjälp i sökandet finner hon ledtrådar ifrån mammans bäste 
vän Lucas Drake som får mysteriet att gå ännu längre in bland mörka hemligheter, och som helst av allt 
vill hålla sig bortglömt och dolt för evigt.

[NO] Samantha vender tilbake til sin hjemby efter 14 års sorg og undrende på hva som skjedde da 
hennes mor døde. Overbevist om at hennes far ligger bak hennes mors død beslutter hun hevnfylt å 
grave i fortiden for å få fram sannheten. Til sin hjelp i undersøkelsen finner hun ledetråder i fra mammas 
beste venn Lucas Drake, som får mysteriet til å gå enda lengre inn blant mørke hemmeligheter og som 
helst av alt, skulle vært glemt og skjult for evig tid...

[DK] Samantha vender tilbage til sin hjemby efter 14 års sorg og undren over hvad der skete ved 
hendes mors død. Overbevist om at det er hendes far der stod bag moderens død, beslutter hun sig for 
at grave i fortiden for at få sandheden frem og få hævn. Hun får hjælp af moderens bedste ven Lucas 
Drake, men de ledetråde han giver får mysteriet til at gå endnu længere ind i mørke hemmeligheder og 
måske havde det været bedst at de havde blevet glemt og skjult for evig tid...

[FI] Samantha palaa kotikaupunkiinsa 14 vuoden jälkeen selvittämään, mitä hänen äidilleen oikeasti 
tapahtui. Isänsä syyllisyydestä vakuuttuneena hän päättää kostaa kaivamalla esille tuhoisan totuuden 
keinolla millä hyvänsä. Onko edes äidin paras ystävä Lucas Drake se, kuka hän vakuuttaa olevansa? 
Kaikki kaupungissa eivät katso tutkimuksia hyvällä silmällä, mutta Samantha saa apua odottamattomasta 
suunnasta.
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