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karrieres hårdeste prøve, da en ukendt mand dukker op på Politigården med en uhyrlig påstand. Manden
fortæller, at han har kidnappet og begravet en kvindelig betjent. Hun er levende og udstyret med ilt til tolv
timer, og nu er det op til de to efterforskere at løse en gåde, der kan slippe hende fri. Et hektisk kapløb mod
tiden begynder, og da Ask og Camilla opdager forbindelsen mellem den nuværende sag og et uopklaret

politidrab begået i halvfemserne, spidser situationen til. Hvad vil den mystiske mand bevise, og hvad har det
gamle politimord at gøre med kvinden, der ligger levende begravet? Og skal morderen findes i deres egne
rækker? Samtidig huserer en gådefuld mand på Århus’ gader. Manden kalder sig selv for ‘Fangen’ og tørster

efter én eneste ting: at tage hævn.

 

Camilla Staal og Ask Hjortheede fra Østjyllands Politi bliver sat på
deres karrieres hårdeste prøve, da en ukendt mand dukker op på
Politigården med en uhyrlig påstand. Manden fortæller, at han har
kidnappet og begravet en kvindelig betjent. Hun er levende og

udstyret med ilt til tolv timer, og nu er det op til de to efterforskere at
løse en gåde, der kan slippe hende fri. Et hektisk kapløb mod tiden
begynder, og da Ask og Camilla opdager forbindelsen mellem den
nuværende sag og et uopklaret politidrab begået i halvfemserne,

spidser situationen til. Hvad vil den mystiske mand bevise, og hvad
har det gamle politimord at gøre med kvinden, der ligger levende
begravet? Og skal morderen findes i deres egne rækker? Samtidig
huserer en gådefuld mand på Århus’ gader. Manden kalder sig selv

for ‘Fangen’ og tørster efter én eneste ting: at tage hævn.
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