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Jérôme Morval, kunstkender og kvindebedårer bliver fundet død i den å, der løber gennem Monets have i
landsbyen Giverny. I hans lomme ligger et postkort med Monets kendte åkander, hvorpå der står: "Elleve år

gammel. Tillykke med fødselsdagen. "

Tre kvinder er tilsyneladende blandet ind i mysteriet: Et ungt kunstnerisk geni, den forførende
landsbylærerinde og en gammel enke, der betragter landsbyens gang fra en mølle ved åen. De tre deler en

hemmelighed. Men hvad ved de om Jérôme Morvals død? Og har dødsfaldet forbindelse til det
sagnomspundne maleri af Monet

"Sorte åkander", hvis eksistens aldrig er blevet bekræftet? "Blændende, overraskende og uforglemmeligt
mesterværk" – Daily Mail

Michel Bussi er en af Frankrigs mest populære krimiforfattere og den forfatter, der solgte næst flest bøger i
Frankrig i 2016. Hans bøger har ligget på bestsellerlisterne i flere lande, blandt andet England og USA.
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