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politibetjent Leo Junker er suspenderet fra sit job på grund af en mislykket aktion, der endte med en død
politibetjent. Siden har Leo primært slæbt sig igennem dagene på nervepiller, men en nat vækker sirenerne
ham ud af døsen. I stuen, tre etager under hans lejlighed, ligger et kvindehjem, og en ung kvinde er blevet
myrdet dernede. Inden politiet får Leo Junker gennet af vejen, er han overbevist om to ting: At mordet er

udført med professionel præcision, og at det smykke, kvinden knuger i sin hånd, tilhører en anden.

Opklaringen af den unge kvindes død bliver en rejse tilbage til dengang, Leo voksede op i den stockholmske
forstad, Salem og mødet med to mennesker, som får en afgørende betydning for Leo. John, der blev hans

bedste ven, og Julia, som blev noget mere. Og en jagt på en gerningsmand, der lever i skyggen.
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