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Politimanden Lance Hansen med norske aner passer sit job ved Lake Superior i USA’s nordlige stat
Minnesota. Det består mest i at jage folk væk som camperer ulovligt ved søens bredder. Men en dag finder
han en ung norsk turist brutalt slået ihjel ved søens vartegn, et stort kors. En kriminalkommissær hidkaldes

fra ’Det Gamle Land’ for sammen med FBI at forestå efterforskningen.

Lance kommer på sporet af et andet mord begået samme sted, blot 100 år tidligere. Og han ser en forbindelse,
endda til sin egen familie. Samtidig må han bære på den hemmelighed at hans egen bror befandt sig i

nærheden af det nylige gerningssted – og lyver om det.

Med smittende fortælleglæde levendegør Vidar Sundstøl et storslået område i USA’s nordøstlige hjørne
befolket med historier om pelsjægere, ojibway-indianere og efterkommerne af skandinaviske udvandrere. Og

i kernen et stærkt psykologisk krimidrama om fortidens synder.

Modtager af Riverton-prisen for årets bedste norske krimi 2008

krimi, indvandring, homoseksualitet, USA, Norge, 2000-2009
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