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Du er alene.

Du har ikke længere kontakt med nogen.

Men du er sikker på, at der må være sket noget forfærdeligt. 

Zoo keder sig. Savner eventyr og spænding og har brug for et afbræk i hverdagens trummerum og fra
manden. Derfor sender hun ansøgningen. En ansøgning, der kort efter fører til, at hun er én ud af tolv
deltagere i en reality-tv-serie i New Englands ufremkommelige vildmarker. Programmet handler om at

overleve, være udholdende og overvinde sig selv. 

Under indspilningen af serien sker det utænkelige: en katastrofe. Zoo er isoleret fra omverden og opdager
ikke, at konkurrencen er afblæst. Hun fortsætter, søger længere ind i skoven, selvom der ikke længere er
postet ledetråde eller kameraer gemt i træerne, og uden at vide, at byerne, hun langt om længe finder, også

ligger forladte hen i virkeligheden.  

Alexandra Olivas debut Den sidste er en effektiv og tankevækkende psykologisk thriller om grænserne
mellem virkelighed og fiktion, om hvor nemt det er at blive forført og om kærlighed. 

"En kompromisløs og tankevækkende debut." Justin Cronin
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