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Fyrreårige Leona Dorns tilværelse bryder næsten sammen, da hun ved en tragisk tilfældighed bliver vidne til

en ung kvindes selvmord, og da hendes mand forlader hende for en anden kvinde.

Alt tegner således sort for Leona, indtil hun møder den sympatiske Robert Jablonski. Robert er til
syneladende den perfekte mand, og Leonas familie og venner døber ham hurtigt ´tilbederen´. Men under
overfladen lurer tragedien. En ung kvinde er fundet brutalt myrdet nær sit barndomshjem, og Leona bliver
pludselig draget ind i en række dramatiske begivenheder, der viser sig at trække tråde til hendes eget liv.

Snart må hun mønster al sin kraft og beslutsomhed, hvis hun skalgøre sig håb om at slippe ud af situationen
med livet i behold.

Tilbederen  er en uhyggelig og nervepirrende roman om, hvordan kærlighed kan udvikle sig til sand rædsel.
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