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Da startskuddet går til det årlige Stockholm Marathon, er alt på den anden ende. For selv om det er den 1.
juni, er det koldere end juleaften, blæsten suser gennem gaderne, og løberne ved startlinjen har rustet sig med
paraplyer og iført sig sorte affaldssække for at tage det værste af styrtregnen.Men det bliver kun værre, for

ikke så snart er starten gået, før en mand falder om. Da han føres til samariterteltet, viser det sig, at han bløder
heftigt fra et sår i ryggen, og han dør inden ankomsten til hospitalet. Kriminalassistent

Emma Sköld overværer løbet for at heppe på sin søster, men da hun hører, at en livløs kvindelig løber netop
er blevet fundet i en park, skynder hun sig til findestedet. Hun kan konstatere, at der ikke er tvivl om, at
kvinden er blevet myrdet.To døde løbere kan ikke være en tilfældighed, og Emma står tilbage med tanken,

om der er et eller andet sted i det store maratonfelt løber en morder.
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