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under den økonomiske krise, men får job som nattevagt i en mystisk bogbutik. Kunderne er få og excentriske,
og de køber sjældent noget, men låner gamle tykke læderindbundne bøger med hjem. Da Clay forsøger at
kortlægge kundernes adfærd, gør han en opdagelse, der sender ham og hans venner på jagt efter sandheden,
som viser sig at række langt ud over den lille bogbutik. Snart begynder der at danne sig et billede – og så
forsvinder hr. Penumbra … “Dan Brown i Silicon Valley.” – New York Times Læserne skriver: "Det er så

vildt med alle de detaljer, der snubler over hinanden. Jeg læste den lynhurtigt og var totalt bidt af den." "Sad i
sofahjørnet og læste den i ét hug, på den der måde, hvor når man rejser sig op, har ens ben sovet den sidste

time, og man har ikke opdaget det ..."
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