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Життя Лідії було спокійним і радісним: вона власниця затишної книгар-

ні, щаслива дружина й мати. Розмірений плин буднів сколихнув Хав’єр — 
загадковий чоловік, що опинився на порозі її крамнички. Як і Лідія, він 
обожнює рідкісні книжки й маловідомих авторів. Та невдовзі жінка дізнає-
ться, що Хав’єр — наркобарон, а її чоловік Себастьян написав розгромну 
статтю про нього. За цю помилку журналіст платить життям, а Лідія з сином, 
щоб сховатися від Хав’єрової помсти, мусять тікати з Мексики до США. 
Рятуючись від смерті, мати з сином не здогадуються, куди приведе їх шлях 
біженців. Разом з іншими мігрантами вони подорожуватимуть на дахах 
потягів, ховатимуться від міграційної служби та наркокартелів, спізнають 
обман і насильство, опиняться у страхітливій пустелі. Чи переможуть вони 
в цій боротьбі за життя? Або ж приєднаються до числа безіменних жертв…
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