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Fejemanden Allan Erik Mortensen Hent PDF I Gæringe er en ældre dame blevet myrdet i sit hus, og ingen
kan forstå hvorfor. Kort efter bliver der begået endnu et mord, og efterforskningen tyder på, at det er en

professionel lejemorder, der er på spil.

Da landbetjent Jon Harding undersøger ofrenes fortid, går det op for ham, at han måske kan finde frem til
morderens næste offer.

Samtidig forsøger Jon at finde frem til gerningsmændene bag en række tyverier i vestsjællandske kirker.
Under jagten på nogle mistænkte sker der en ulykke, og byens borgere holder Jon ansvarlig.

Jons efterforskning af tyverierne sætter ham på sporet af en af landets store forretningsmænd, som ikke har
tænkt sig at lade Jons spørgsmål og metoder gå upåagtet hen.

I drabssagen fører nogle tråde tilbage til det tidligere DDR, og Jon bliver bedt om at kontakte Gunnar Jelling,
men er den forhenværende drabschef med de mange forbindelser villig til at hjælpe?

Hvem er morderen fra fortiden, og hvem har sendt ham til Gæringe?
Jon må kæmpe mod uret, da endnu et menneskeliv er i fare.
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