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bedstsælgende forfatter Alle har brug for at være heldige Layla Harrison befinder sig endelig midt i en
kendisskandale, som er værd at skrive om. Aster Amirpour’s navn er i alle de kulørte medier, selv om det ikke
var den slags opmærksomhed hun stræbte efter - og Tommy Phillips har næsten fundet sin drømmepige. Men

Layla, Aster og Tommy har aldrig forestillet sig, at det alt sammen skyldes, at de er blevet viklet ind i
Madison Brooks forsvinden - en sag som har hele verdens opmærksomhed, som en forblændet kendis i

paparazziernes blitzlys. Pludselig modtager Layla mystiske beskeder fra en anonym kilde. Aster retssag, hvor
hun er sigtet for mord, er så meget ude af proportioner, at selv hendes forældres advokat ikke kan redde

hende. Tommy var den sidste, der så Madison i live og han gennemgår sin færden skridt for skridt. Nu må de
bevise at de ikke har noget med sagen at gøre. Men da Layla, Aster og Tommy prøver at finde frem til

sandheden og begynder at grave dybere i sagen, indser de snart, at visse hemmeligheder aldrig bør afsløres.
Blacklistet er Anden del af Alyson Noëls nervepirrende trilogi om død, løgne og alt det ind i mellem.
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