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Kriminalkommissær Logan McRae er blevet forflyttet til det mørkeste Aberdeenshire, hvor han tilbringer

dagene med at fange butikstyve og løbsk kvæg. Men stilheden og forudsigeligheden brydes, da kroppen af en
lille pige skyller op på en strand. Et opklaringsteam tilkaldes fra Aberdeenog. McRaes tidligere chef, vil have
hans hjælp. Snart bliver han trukket dybere og dybere ind i sagen, og en ting er sikkert: nabolaget er ikke så
idyllisk, som det ser ud. Og det er ikke sikkert, at alle kommer igennemdenne opklaring i live. Mød den
øldrikkende og baconsandwich-spisende politiassistent (endelig en underordnet kriminalbetjent) Logan
McRae hos denspændende Stuart MacBride, der har gjort Aberdeen, denne grå, kolde og vindblæste

nordskotske by, til skueplads for sine tartan noir-romaner - her passer betegnelsen perfekt!"- Sven Hakon
Rossel, Professor i skandinavisk litteratur i Berlingske
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