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ligger langt under det forventede. Beviset for det modsatte ligger hos Rose, som er sunket ned i en psykotisk
sump, der trækker lange tråde ind i en mørk fortid. En fortid hvor en grum forbrydelse muligvis er begået.

Samtidig findes en ældre kvinde myrdet i Kongens Have og en gal bilist har indledt en dødelig jagt på unge
kvinder, mens nye forbrydelser planlægges et helt andet sted. Er det urelaterede hændelser, eller ligger der en

sammenhæng begravet et sted i forbrydelserne?

Carl, Assad og Gordon står over for et puslespil af større dimensioner end nogensinde, alt imens deres kollega
Rose er i store problemer. Firkløveret har mistet et blad, men betyder det også, at heldet helt har forladt dem?

Vil de undgå en lukning af Afdeling Q, og vil mordene i København nogensinde stoppe?
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