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Mød Alvina Knightly. Ucensureret. Ude af kontrol. Uforglemmelig. 

Alvie Knightlys liv er en katastrofe. Hun har ingen ambitioner, hun er et rodehoved, og så har hun et lidt for
usundt forhold til de sociale medier. Det gør det ikke bedre, at hun altid virker dobbelt så utjekket ved siden

af sin perfekte tvillingesøster, Beth. Beth er gift med en flot, rig italiener og har altid været deres mors
yndling. Tiderne, hvor Alvie og Beth havde mere til fælles end blot deres udseende, er for længst forbi.  

Da Alvie modtager en flybillet fra Beth med en invitation til at komme og besøge hende i Italien, tøver Alvie
med at tage af sted. Men da hun bliver fyret fra sit job og smidt ud af sin lejlighed, virker et ophold i en

luksusvilla på Sicilien pludselig en smule mere tillokkende.  

Da Beth en dag beder Alvie være stand-in for sig i et par timer, så hun kan slippe ud af villaen, uden at
hendes mand bemærker det, indvilliger Alvie for at få en smag af sin søsters perfekte liv – om ikke andet for
en stund. Men da natten er omme, og Beth bliver fundet død på bunden af swimmingpoolen, indser Alvie, at
hun har fået foræret den oplagte mulighed for at ændre sit liv til det bedre. Hun opdager dog hurtigt, at det er
sværere end som så at leve Beths liv. For hvad skjulte Beth for sin mand? Og hvorfor havde hun overhovedet

inviteret hende til Sicilien i første omgang? 
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