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Det er i begyndelsen af maj, da den unge børnefamilie på en gåtur i skoven uden for Linköping finder det
stærkt mishandlede lig. Liget er skræmmende velbevaret, mærkerne efter tortur og mishandling på kvindens

krop er tydelige.

Kriminalkommissær Malin Fors ser med det samme ligheden mellem kvinden i skoven og en gammel sag. En
ung kvinde, Maria Murvall, blev fundet i samme skov for flere år tilbage, voldtaget og brutalt mishandlet.
Hun lever endnu, men har siden hændelsen ikke været til at komme i kontakt med eller få et ord ud af om,

hvad der skete hende dengang. Nu sidder hun indespærret på en afdeling på Vadstena Hospital.

Nærmest ved et tilfælde møder Malin en psykolog fra Lund, som fortæller om endnu en lignende sag. Det ser
ud til, at Maria blot var en brik i et langt større spil. Men hvad er det, der er så forfærdeligt, at man ikke kan

tale om det?

Malin har hele tiden været besat af at finde ud af, hvad der skete med Maria dengang. Og hun er nu fast
besluttet på at finde frem til sandheden, lige meget hvorhen det kan føre hende.
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