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En vej, der fører til mord …

Logan McRae har ikke ligefrem nogen pletfri fortid, men som ansat i disciplinærnævnet er det nu hans job at
sætte barren for sine politikollegers arbejde.

Da kriminalkommissær Duncan Bell findes død på førersædet i en forulykket bil, kommer det som et chok for
hele politistyrken. Bell blev nemlig begravet for to år siden – det troede de i hvert fald alle.

En efterforskning bliver skudt i gang, og Logan begynder at grave i Bells fortid. Hvor har han været i al den
tid? Hvorfor forsvandt han? Og hvad var så vigtigt, at han vovede at vende tilbage fra de døde? Men jo mere

de graver, des flere knogler kommer frem i lyset – og der er nogen, som vil slå ihjel for, at skeletterne
forbliver begravet. Og hvis Logan ikke kan stoppe dem, så bliver Bell ikke den eneste, der dør ...
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