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Et fejltrin kan koste dig alt…

Når du fanger en berygtet morder, bør du få en belønning -  ikke?  Men i stedet bliver kriminalkommissær
Logan McRae forflyttet til det mørkeste Aberdeenshire. Her tilbringer han dagene med at håndtere

narkohandlere, fange butikstyve og løbske kvæg.

Stilheden og forudsigeligheden bliver imidlertid brudt, da kroppen af en lille pige skyller op på stranden uden
for den søvnige by Banff og en menneskejagt efter gerningsmanden går i gang.

Et opklaringsteam bliver tilkaldt fra Aberdeen, og medlemmerne er villige til at gøre hvad som helst, for at få
opklaret sagen. De tramper rundt i lokalsamfundet og brænder broer og gør sig voldsomt upopulære.

McRae har nok at gøre med sit eget job, men nu har hans tidligere chef brug for hans hjælp. Snart er han
trukket dybere og dybere ind i sagen, og en ting er sikkert: nabolaget er ikke så idyllisk, som det ser ud. Et

rovdyr lurer og det er ikke sikkert, at alle kommer ud af denne sag i live.
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