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Margit Blixt er tres år, blind og lam fra underkroppen og ned, men også ensom, frustreret og aggressiv. Og så
er hun en beboer, som personalet på plejehjemmet så vidt muligt undgår.

En aften, hvor hun er faldet i søvn i sin kørestol, vågner hun op. Fortumlet og forvirret. Alene, tror hun, men
få sekunder efter sanser hun, at noget er galt. Helt galt.

Listende fodtrin bag hendes ryg, en svag duft af aftershave og knirkelyde fra lænestolen i hjørnet.
Hun drejer sit hoved efter lydene, mens hun mærker koldsved løbe ned ad sin ryg. Hun råber, og nu bliver der

helt stille. Alligevel er Margit Blixt ikke det mindste i tvivl.
Hun er ikke alene på stuen…

LUCY KIEHL, EN YNGRE POLITIASSISTENT fra København, savner sin familie og beslutter efter nogle
års tjeneste i København at lade sig forflytte til hjembyen Aarhus.

Første dag på jobbet og Lucy kastes hovedkuls ud i opklaringen af det bestialske mord på Margit Blixt. Ingen
ved, hvorfor det skulle gå ud over den ældre, handicappede kvinde, men efterhånden som efterforskningen
skrider frem, indser Lucy og hendes kolleger, at de står over for en forbrydelse, hvor kun én ting er sikker –

mordet på Margit Blixt kommer ikke til at stå alene...
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