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En regnfuld dag i maj forsvinder otte år gamle Lykke uden for Kungliga Tennishallen i Stockholm. Ellen
Tamm, en ung og ærgerrig tv-journalist, får til opgave at følge sagen. Sporene er få, og Ellen synes ikke

politiet gør nok for at finde pigen. Man kommer heller ikke nogen vegne med Lykkes fraskilte forældre. De
svarer undvigende på spørgsmålene fra politi og presse. Moren virker kold og ligeglad, faren opfører sig

mistænkeligt, stedmoderen synes selvoptaget jaloux på opmærksomheden. Barnepigen er tilsyneladende den,
der kender Lykke bedst.

 Ellen bliver nærmest besat af at finde Lykke, sagen har vakt smertefulde minder fra hendes egen fortid, og
Ellen er i færd med at miste kontrollen. Med Lykkesagen drages hun ind i en verden af

familiehemmeligheder, løgn og bedrag, og hun tvinges til at konfrontere sine egne dæmoner.

Lykke er første bind i serien om tv-journalisten Ellen Tamm.
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