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I Mellemøstens magiske myldrende by, hvor alt er til salg, bor den danske journalist Sara Skarsgaard, hendes
mand, Hans, og deres lille datter. Sara er udstationeret som korrespondent for en større dansk avis, og Hans

arbejder for FN.

 

Deres forhold er kompliceret, ramt af en form for midtvejskrise, og det bliver ikke mindre kompliceret, da
Sara en dag i august læser morgenavisen og nyheden om et bestialsk drab. Bill Buffet, en kendt amerikansk
journalist og tv-vært, er fundet mishandlet og myrdet i Beirut - han var desuden Saras elsker engang. Det

lokale politi begynder efterforskningen, men Sara er nødt til at forfølge den sag selv. Hun vil opklare mordet
og finde sandheden om Bill.  

 

Det bliver begyndelsen på en personlig rejse for Sara. Fra Beirut ind i det borgerkrigsramte Syrien, til Vesten
og Danmark, ind til terrorens inderste væsen, hvor menneskeliv har ringe værdi, mens ære, klan og tro

betyder alt.
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