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Ramt af nemesis Maikhen Petersen Hent PDF Forlaget skriver: Netop hjemvendt fra ferie efter afslutningen af
en stor opslidende opgave bliver Nina præsenteret for en ny opgave. Som partner i konsulentfirmaet Krups &
Mall har hun opnået et godt renommé og de lange arbejdsdage fylder godt op i hendes single tilværelse, hvor

der ikke har været megen plads til en kæreste eller børn.

Da den gamle familieejede virksomhed Steinbro A/S specifikt beder om, at Nina tilknyttes som konsulent til
at lave en gennemgribende organisationsændring, fatter hun interesse for den karismatiske og fåmælte

direktør.

Undervejs finder hun ud af, at hun har at gøre med en meget særpræget familie, der gemmer på
hemmeligheder, der svært tåler dagens lys. Samtidig opdager hun en tråd til sin egen familie, der medfører tab

og tvivl om, hvordan hun skal håndtere de forfærdelige hemmeligheder, hun har fået optrævlet.

Afsløringerne sætter hende i et stort følelsesmæssigt dilemma, hvor hun bliver tvunget til at tage sin egen
livssituation op til overvejelse.
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