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en strand. Tolv år senere i USA forsøger CIA at rekruttere hendes
tvillingesøster Jenna. Beviser for at hendes søster stadig er i live og
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hende – også selvom redningsmissionen fører hende dybt ind i det
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Cho Sang-ho, en højtstående embedsmand fra det nordkoreanske
regime, der snart får sine egne grunde til at trodse styret. Også i
provinsen ulmer den civile ulydighed, hvor en kvinde fra landet



finder en af fjendens forbudte balloner med sydkoreansk proviant og
involveres i en farlig, men lukrativ sortbørshandel. En skjult fortid
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hinanden, må de kæmpe for at overleve regimets rædsler. Hver især
gør de det utænkelige: Går op mod det kommunistiske styre og
sætter deres eget og deres familiers liv på spil. ”Hæsblæsende og
uhyre fængslende” Daily Mail ”Ekstraordinær … klog, sofistikeret,
spændende – og vigtig. Hvis du skal prøve én ny ting i år, så vælg
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