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finder man hans lig på en af de mest populære strande i Venedig. Han har fået halsen skåret over og hans
tunge er blevet klippet af. Kaptajn Kat Capo mistænker at en frimurerloge står bag. Men frimurerne ønsker

ikke at afsløre deres hemmeligheder – specielt ikke til en kvindelig politiofficer. Men Kat giver ikke op så let.
Hun bruger hæmningsløst alle hendes forbindelser: venner, kærester, hackere og spioner.

Chokerende sandheder om sager kommer for dagens lys, og det bliver en kamp mod uret at afslører
hemmelighederne om Italiens fortid, før Venedig bliver stukket i brand. “En hårdtslående cocktail af

frydefuld og indsigtsfuld underholdning. Jonathan Holts trilogi er noget af det ypperste inden for genren.”
Litteratursiden3. og afsluttende bind i Carnevia-trilogien. Tidligere er udkommet Uhyrligheden og

Bortførelsen.
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