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Sanitøren Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Forlaget skriver: Bertram og hans tre venner har dannet en
lille tyvebande ved navn Ravnene. Han bor alene sammen med sin mor, der arbejder som servitrice. Hans far
husker han ikke særlig godt, for Bertram var kun syv år, da faren blev anholdt for drab og idømt fængsel på
livstid. En dag stjæler Bertram en dyr "Schott Made in USA"-læderjakke i restauranten, hvor hans mor
arbejder. I lommen finder han noget skjult under foret, og det får fatale følger ikke kun for Bertram.

Rolando Benito, efterforsker i Politiklagemyndigheden, og hans kollega er sendt ud til afhøring af to
politibetjente i en udrykningssag. En fængselsbetjent er sprunget ud ad sit vindue på fjerde sal, netop da de to
betjente ankommer i forbindelse med anmeldelsen af høj musik fra hans lejlighed. Da fængselsbetjenten er far
til Rolandos barnebarns skoleveninde, hører han rygter om, at en fange er død i det fængsel, han arbejdede i,

og at fængselsbetjenten har følt sig truet og forfulgt. Er der i virkeligheden ikke tale om selvmord?

Også Anne Larsen, journalist på TV2 Østjylland, er på sagen om dødsfaldene, der alle ser ud til at have
forbindelse til en fange, morderen Patrick Asp, som har dræbt sit eget spædbarn og er indsat i det fængsel,
hvor fængselsbetjenten arbejdede. Da der sker flere mystiske dødsfald, og en højesteretsdommer forsvinder
sporløst, går Rolando Benito og Anne Larsen sammen om at finde sammenhængen, der viser sig at føre

tilbage til Bertram og tyveriet af jakken. Nu er Annes liv også i overhængende fare.
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