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Britt wraz z najlepszą przyjaciółką Korbie wybiera się na wyprawę wzdłuż łańcucha
górskiego Teton. W trakcie podróży do domku, należącego do rodziców Korbie, w którym
mają zamieszkać, napotyka je burza śnieżna, zmuszone są więc poszukać schronienia.
Na odludziu znajdują chatkę, a w niej dwóch mężczyzn, którzy oferują im pomoc. Jednego
z nich, Masona, Britt przypadkowo poznała tego samego dnia rano, uratował ją wtedy od
bardzo niezręcznej sytuacji, a teraz zachowuje się wręcz odpychająco. Okazuje się, że nie
bez powodu i że burza śnieżna w porównaniu z tym, co spotka obie dziewczyny, była
błahostką. Podczas kolacji drugi mężczyzna, Shaun, wyciąga broń i informuje główną
bohaterkę, że wyprowadzi ich z gór na oddaloną o kilkadziesiąt kilometrów stąd
autostradę, by mogli uciec policji. Britt uknuje sprytny plan, dzięki któremu Korbie zostanie
w chatce i nie będzie musiała przedzierać się przez śnieg z, być może, nawet mordercami.
W końcu chwilę temu odkryła zwłoki dziewczyny ukryte w pomieszczeniu, gdzie ją
przetrzymują. Nie jest też pewna, co myśleć o Masonie, który sprawia wrażenie, jakby
wcale nie chciał zrobi
jej krzywdy i jakby cały czas był po jej stronie. Co łączy go z Shaunem? Czy tylko wspólne
interesy? Kim tak naprawdę jest ten chłopak? Wkrótce będzie musiała sobie zadać także
inne ważne pytanie. W pościg za zbiegami bowiem wyrusza Calvin, brat Korbie i były
chłopak Britt, do którego ona wciąż czuje bardzo silne uczucia. Okazuje się jednak, że być
może wcale go nie zna. W końcu nigdy nie przypuszczałaby, że jest on w stanie zabić
człowieka... Walcząc o życie, próbując przetrwać przerażające zimno, Britt przemierza
góry. Napotyka ślady seryjnego mordercy, wiele kłamstw i być może prawdę o Masonie,
która pozwoli jej go zrozumieć. Ale kto tak naprawdę zabija? I czy Britt wyjdzie z tej historii
żywa?
Ta książka pokazuje, jak bardzo możemy pomylić się w ocenie drugiego człowieka oraz
jak łatwo psychopatycznym mordercom ukryć sie wśród nas. Przemoc jest wszędzie, nie
ukryjemy się przed nią, a możemy otrzymać ją ze strony kogoś, od kogo zupełnie się tego
nie spodziewamy. Jednak tak samo jest z dobrem, Britt doświadcza jej na własnej skórze
od człowieka, który właściwie powinien być ostatnim do pomocy. Nie dajmy się zwieść
pozorom, bo nigdy nie wiemy, co możemy otrzymać od drugiego człowieka, nie wiemy,
jaka jest jego historia oraz co nim kieruje, w co wierzy. Nie powinniśmy też nigdy w siebie
wątpić, bo nie wiemy, do czego jesteśmy zdolni w dramatycznej sytuacji. Podczas czytania
tej książki możemy obserwować zmianę Britt: w stosunku do siebie, swoich słabości,
przyzwyczajeń i poglądu na świat, a także do bliskich jej osób. Dla Britt nadszedł czas
prawdy i wzięcia spraw we własne ręce.

