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Drabsafdelingen i København bliver under efterforskningen af mordet på en ung, københavnsk modeblogger
kaldt til Ærø, hvor der er begået endnu et mord, der ser ud til at pege i retning af den samme gerningsmand.
Sammen med makkeren, den yngre Frank Bolbro, kommer Folmer på sporet af en uhyggelig sammenhæng
mellem mordene, samtidig med at de forsøger at dykke ned i den tillukkede ø og dens mærkelige beboere.
Mens stærke kræfter i egne rækker af al kraft forsøger at forhindre opklaringen, har de to politifolk ikke lang
tid - for gerningsmanden har bebudet endnu et mord. Og denne gang er de to tvunget til at sætte livet på spil i
kampen for at få stoppet en fjende, hvis lige de aldrig har set.
Udgivelsen er en storskrift-udgave i 3 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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