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Efter at have undsluppet ONE-gruppen, har den unge retsgenetiker, Sarah Bermann, og den jævnaldrende
amish, David Stoltzfus, slået sig ned blandt kvækerne i den lille idylliske købstad, Chalfont, i Bucks County,

Pennsylvania.
Mens Sarah fungerer som egnslæge, ernærer David sig som bridgewalkinginstruktør, men hvad der på

overfladen ligner harmoni, viser sig snart at være skrøbelig, eftersom det nyslåede forældrepar ikke kun må
slås med fortidens rædsler, men også skal fordøje tabet af deres ene døde tvillingesøn.

Under et museumsbesøg kommer Sarah i besiddelse af noget DNA, der kan stamme fra en af deres emigrerede
forfædre. For at få fastlagt om familiens mutation stammer fra Europa eller er opstået spontant blandt

efterkommerne i Amerika, får Sarah hjælp til at få analyseret DNA´et, og her støder hun på det mystiske og
låste dokument, Genkald.

Da et tilsyneladende banalt rovmord kædes sammen med adskillige andre cancerdødsfald, eskalerer
begivenhederne hurtigt, og før Sarah og David ved af det, befinder de sig igen midt i skudlinjen. Ansigt til

ansigt med både fortidens dæmoner og deres egne indre.
For at overleve, må den lille familie tage alle midler i brug, og bedst som alt håb synes ude, kommer der

pludselig hjælp fra uventet kant.
- Men hvad er Genkald, og hvad har dokumentet med de mange dødsfald at gøre?

Konspiratorisk og faktuel spændingsroman med stænk af krimi og science reality.

Forord af Torben Sekov.
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