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Knutas er på daseferie i Danmark. Mordvåbnet viser sig at være en
ældre russisk pistol, men hvem ejer så specielt et våben? Sporene

peger mod østeuropæiske smuglere og lyssky byggeaffærer, og fører
Karin og holdet rundt på Gotland til et gammelt kalkstensbrud i Slite
og den lille gotlandske ø Gotska Sandön. En ø, der igennem årtier
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etiske skrupler, tilfældige kvindebekendtskaber og bekymring over
det komplicerede forhold til sin datters mor Emma. Og som sagen
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