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Gianna og Torben har netop afsluttet en romantisk ferie på Bornholm og er igen på arbejde i Detektivbureauet
G & T, da den smukke og kendte skuespiller, Beatrice Brammer, findes skuddræbt i sit hjem.

Hun er den tredje københavnske kvinde, der, inden for kort tid, er blevet skudt på klos hold.

Beatrice Brammers velhavende forældre hyrer Detektivbureauet G & T til at efterforske drabet på deres datter.

Torben og Gianna støder på et farverigt persongalleri i og uden for det københavnske teatermiljø under deres
opklaring af sagen, der også fører dem til den kriminelle del af det mørke internet, hvor alt er til salg!

Hvad har de dræbte kvinder til fælles? Hvad er motiverne? Er der en gal seriemorder på spil?

Den komplicerede sag fører detektivparret i en helt uventet retning, før det endelige opgør med
gerningsmanden udspiller sig.     
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