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finder en død kvinde i et hus i Lisbjerg Skov. Hendes ansigt er
slået til ukendelighed, og hun har været død i flere uger. Ingen
kender hende tilsyneladende, og hun har ingen identitetspapirer

på sig.
 

Politikommissær Rolando Benito og hans team hos Østjyllands
Politi efterforsker sagen, men det bliver ikke helt let at finde ud
af, hvem kvinden er, og hvad der er foregået i huset. Kvinden er
ifølge retsmedicineren død af naturlige årsager, men det tror

Rolando ikke på. Han har aldrig set et mere unaturligt
gerningssted.

Samtidig er politiet optaget af at finde en gerningsmand, som
har smidt sten fra en jernbanebro og dræbt en ung kvindelig

billist.
 

Rolandos hustru, Irene, får gennem sit arbejde i Dansk
Flygtningehjælp kontakt til en mystisk gadepræst, som begynder
at komme i deres hjem. Rolando er ikke tryg ved ham, og han

sætter sig for at finde ud af, hvad det er, han skjuler.
 

Anne Larsen er inddraget i begge sager gennem sit arbejde som
journalist og studievært på TV2 Østjylland og er sammen med
sin stedsøster tæt på ulykken ved jernbanebroen, som måske

kan være et drabsforsøg.
 

Som efterforskningen skrider frem, viser det sig, at der er
foregået noget uhyggeligt i huset i skoven, og det trækker
forbindelse til en lille ø i Limfjorden med en grum fortid.
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