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La novel·la és la quarta de la sèrie protagonitzada pels ertzaines Jon Ander Macua i l'Eider Chassereau, després de La sirena roja,
La chica olvidada i Corazones negros. En aquest llibre, els investigadors, que formen part de l'equip de la comissaria d'Oiartzun, han
d'investigar la mort d'una jove, trobada en un parc, sense cap i amb els dits cremats amb àcid per tal que no sigui possible identificar-
la. Però només serà la primera. Alhora, les relacions personals dels protagonistes es tornen més complicades, però han de superar
tots els seus problemes, pors i dubtes per tractar de trobar el responsable dels crims.

Les relacions entre els personatges van evolucionant. Eider és una dona complexa, plena de desitjos i inquietuds, alhora que dubtes i
pors. És dels millors personatges que he llegit darrerament. Macua és un bon complement. La química entre els dos funciona. Però el
que destaco més és la història, que té alguns moments molt durs, però que es desenvolupa mentre sembla que no passa res. Ja els
trobo a faltar...
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