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Sommer 2005. Louise Bonís fjerde sag lander på hendes bord. Og kriminalpolitiet i Freiburg får travlt. I løbet
af få dage er en universitetsstuderende forsvundet, en familiefar blevet brutalt myrdet og en druknet dreng er
under mystiske omstændigheder endt i Rhinen. Louise Boní og hendes kollegaer er overbeviste om, at de tre

hændelser er forbundet i samme sag, og at det næste offer er i overhængende fare. Iblandt dem. 

 

I sin fjerde sag bliver Louise Boní konfronteret med de mørkeste familiehemmeligheder, og grænselandet
Freiburg minder hende endnu en gang om at indimellem, skal der kun ganske lidt til at forløse bæstet i et

menneske.  

 

Oliver Bottini (f. 1965) er en af Tyskland bedste krimiforfatter. Han debuterede med Mord i zen, der blev rost
til skyerne og hædret med "Deutscher Krimi Preis".
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