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Henna Pedersen, gift med Sveriges bedste fodboldspiller, er fundet skudt i sit hjem med parrets to små børn
som de eneste vidner. Familien er netop vendt tilbage til Sverige efter mange år i Italien. Den netop

hjemvendte politimand Johan Rokka får sagen på sit bord. De eneste spor der er værd at følge op på, er en
læderrem, som offeret havde om halsen, og et ukendt telefonnummer på hendes mobiltelefon. I et forsøg på at
finde ud af mere om offerets liv tager Rokka til Italien. Jo mere han graver i forbrydelsen, des mere sikker er
han på, at fodboldspilleren skjuler noget af afgørende betydning, og at han i virkeligheden ikke rigtigt kendte

sin kone. Mens Rokka efterforsker mordet, bliver han trukket ind i en erotisk affære med datteren af en
barndomsven og da der sker endnu et mord, ved Rokka, at hans job og fortid vil blive flettet ubønhørligt

sammen.GABRIELLA ULLBERG WESTIN er født og opvokset i Hudiksvall. Hun har boet i Italien hvor hun
arbejdede som model og uddannede sig til modedesigner. I dag bor hun i Stockholm, med sin mand, som er

politimand og deres to børn. Hun har i flere år arbejdet som kommunikationsansvarlig for en stor
virksomhed. 
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