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seriøs omgang hemmelighedskræmmeri! Der er en masse, som holdes skjult i Franklin Grove. Som for
eksempel … at vampyrer eksisterer! Men pludselig virker det, som om alle gemmer på endnu flere

hemmeligheder. Ivy er sikker på, at den nye pige i byen – Maya – har gang i noget, og at det involverer Ivys
kæreste, Brendan. Olivia vil gerne hjælpe Ivy med at finde ud af, hvad der er i gære, men inden da er hun

nødt til at finde ud af, hvad der er galt med deres stedmor, Lilian. Hun opfører sig som en zombie – og det er
mærkeligt for en vampyr! "Hemmeligheder og løgne" er femtende bind i den humoristiske og spændende

pigeserie om vampyrer, følelser, forskellighed, veninder og kærlighed.
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