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Politibetjenten Johan Boje bliver påkørt og dræbt af en bil i høj fart foran sit hjem. Hans chef, Axel Borg, er
en af de første på gerningsstedet. Det går hurtigt op for Borg, at det ikke er en ulykke, men et yderst brutalt

drab.  

Johan Bojes søn på ni år overværede påkørslen og påstår, at det var en betjent, der sad bag rattet. Er det bare
drengens livlige fantasi? Et overvågningskamera bekræfter imidlertid sønnens påstand - en skikkelse i

politiuniform førte bilen den fatale aften. Roland Benito, efterforsker hos Den Uafhængige
Politiklagemyndighed, bliver sat på sagen. Hvem af Johan Bøjes kolleger havde grund til at begå det

voldsomme drab?  

Roland Benito slår sig sammen med Anne Larsen, journalist hos TV2 Østjylland. De trækker tråde tilbage til
en brand, der fik store konsekvenser for en lokal familie. Måske var branden ikke en ulykke? Det går op for

Roland og Anne, at drabsmotivet et helt andet end forventet. Jagten går nu ind på at forhindre, at
gerningsmanden slår til igen.  
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