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kontrollerer sin datters liv ned til mindste detalje. En aften får Elizabeth nok af sin manipulerende mor og slår
sig for første gang løs i Chicagos natteliv. Det bliver en aften, der kommer til at ændre Elizabeths liv for altid.

12 år senere i en lille by i det naturskønne Arkansas slår en kvinde ved navn Abigail Lowery sig ned et
isoleret sted i udkanten af byen. Hun holder sig helst for sig selv, hendes hus er en fæstning af alarmer,
sikkerhedsudstyr og skydevåben, og hendes eneste selskab er vagthunden Bert. Den gådefulde Abigail

vækker opmærksomhed hos byens politikommissær, Brooks Gleason, der fornemmer, at hun gemmer på en
hemmelighed. Men hvordan kan han hjælpe byens nye tilflytter? Og hvad er det, Abigail frygter mere end

noget andet?
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