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I foråret 2014 bliver Oslo ramt af endnu et terrorangreb, da en bombe springer i hovedkontoret til Islamisk
Samarbejdsråd i Norge, ISAN, og 23 mennesker bliver dræbt.

 

Meget tyder på, at det er radikale jihadister, der står bag. Organisationen Profetens Sande Ummah påtager sig
skylden for terrorhandlingerne og truer med flere. To dage efter ryster endnu en bombe den norske hovedstad.
Befolkningens frygt for deres muslimske medborgere tager til for hver uge der går, uden at politiet kommer

nærmere en opklaring af hvem der egentlig står bag angrebne.

 

Fjernt fra begivenhedernes centrum sidder Hanne Wilhelmsen i sit selvvalgte eksil i Oslo-bydelen Frogner.
Hun har fået til opgave - sammen med kriminalbetjent Henrik Holme - at kigge nærmere på en gammel,
uopklaret forsvindingssag fra 1996. Da Hannes gamle kollega og nu falleret politimand Billy T. opsøger

hende, dybt bekymret over at hans 22-årige søn Linus tilsyneladende er ved at konvertere til islam, begynder
Hanne Wilhelmsen at indse at et kapløb mod kræfter endnu farligere end hidtil antaget er i gang.

 

Endemålet bliver snart skræmmende tydeligt: 17. maj 2014, 200-året for den norske grundlov.

 

Hanne Wilhelmsen er tilbage!
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