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program Kriminalmagasinet, da en dansk lastvognschauffør findes død i Tjekkiet under makabre
omstændigheder. For Bettina er det den chance, hun har ventet på, men til hendes overraskelse er det

vanskeligt at få nogen til at udtale sig om sagen. Heller ikke mødet med det tjekkiske politi er en succes. Her
støder alle spørgsmål om dødsårsagen på en mur af bortforklaringer, og da hun efterfølgende udsættes for en
livsfarlig påkørsel, bekræfter det hendes mistanke om, at hun har fat i en god historie. Overbevist om at
chaufføren har været udsat for en forbrydelse, indleder hun sin egen efterforskning af sagen. Sporet fører

hende ind i et univers med narkotika, trafficking og gamle hemmeligheder, og for sent opdager hun, at hun er
oppe mod nogle bagmænd, der uden tøven tager alle midler i brug for at undgå afsløring.
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