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Summer will never be the same again for Cedar. Desperate to outrun their grief, her family move to their
mother's hometown for the long holiday. Despite the change of scene, Cedar can't escape her memories, and
then strange gifts start to appear in the night as if by magic. When Leo appears, everything changes. Together,
Cedar and Leo explore the town of Iron Creek and find a twenty-year-old mystery they might have the key to
solving. Along the way, they discover the power of friendship to mend a broken heart.
Infused with emotion and rich with understanding, Summerlost is the touching new novel from Ally Condie,
the international bestselling author of the Matched series that highlights the strength of family and personal
resilience in the face of tragedy.
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