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meters højde i nærheden af en kraftstation finder de et hestekadaver ophængt i kablet til en svævebane.

Hovedet er skåret af. Politikommissær Martin Servaz fra Toulouse undrer sig over, at han er kaldt ud for at
undersøge et dødt dyr. Men det står hurtig klart, at der er noget yderst foruroligende ved sagen: På hesten

finder man dna fra en berygtet massemorder, som sidder sikkert bag lås og slå på en psykiatrisk
sikringsanstalt i nærheden. Han kan ikke være undsluppet sin celle, men bare få dage efter sker det første

mord ... I et snedækket, koldt og svært fremkommeligt bjerglandskab folder en mørk historie om hævn sig ud.
"Velfungerende krimi med en snigende ondskab, der får spændingen til at stige til rædsel. Kan anbefales til

læsere af Pierre Lemaitres Alex samt skandinaviske krimier." – Booklist "Original. Man er garanteret
spænding … og kuldegysninger." – Elle "Miniers udførelse matcher hans ubestridelige dygtighed." -
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