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Psykologen Tony Hill er kendt fra den populære engelske tv-serie Raseri i blodet og fra Val McDermids
bestsellerbøger.

Dr. Tony Hill er landets bedste profiler - han kan som ingen andre sætte sig ind i en morders sind. Så da en
forskruet morder begynder at myrde psykologer tværst over Nordeuropa, er Tony det oplagte valgt til at følge

morderens mentale og fysiske rejse. Bortset fra, at Ton ikke ønsker at gøre den slags mere.
Men sagen kommer ubehageligt tæt på. Det næste offer er en af hans venner. Samtidig er hans tidligere
makker, DCI Carol Jordan, i Tyskland, hvor hun arbejder undercover i en verden, hvor et menneskeliv er

mindre værd end en narkohandel. Hun har brug for Tonys hjælp - lige så meget som politiets efterforskere har.
Ansigt til ansigt med vore dages værste forbrydelse og i en kamp for at afsløre hemmeligheder, der ligger

dybt begravet i nazitidens forbrydelser og Stasi-apparatets menneskeovergreb, er Tony og Carol tvunget ud i
en kamp for overlevelse med urimeli dårlige odds. I dette morads af dobbeltspil og underhåndsaftaler har de

ikke andre at stole på end hinanden.
Tony Hill er tilbage. Og denne gang er det personligt.
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