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Mit nem tennél meg a családodért?u003cbr /u003eAz éjszaka közepén Alice és Harry French a legkegyetlenebb
lidércálomra ébred.u003cbr /u003eÁlarcos férfiakat találnak a hálószobájukban, akik a néhány hónapos lányuk életét
fenyegetik.u003cbr /u003eEz nem félresikerült rablás. A brutális behatolók pontosan tudják, kit keresnek: egy Edward
Renshaw nevű férfit.u003cbr /u003eÉs ölni is hajlandók, hogy eljussanak hozzá.u003cbr /u003eAz ifjú szülők
hamarosan ráébrednek, hogy a rémálom csak most veszi kezdetét.u003cbr /u003eVéletlen személycseréről van szó?
Ki ez a Renshaw, és mit rejteget?u003cbr /u003eEgyvalami biztos: máris túl sokat tudnak.u003cbr /u003eAlice és
Harry egymástól elsodródva menekül és harcol, miközben a támadóik egyre közelebb jutnak hozzájuk. Csak egyetlen
megoldás marad, hiszen az életük a tét.u003cbr /u003eFélelmetes, letehetetlen és fordulatos. Ez a lélegzetelállító
thriller az utolsó oldalig lenyűgöz.
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