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Mia, datter af en amerikansk soldat, bliver bortført fra en italiensk swingerklub. En gruppe aktivister finder et
gammelt skelet på en militær byggeplads i Vicenza. Kort efter dukker der videoer op. Videoer af den
tilfangetagne Mia foran aktivisternes logo. Videoer, hvor hun bliver tortureret. Eller gør hun? Har de to
forbrydelser noget med hinanden at gøre og kan carabinierierne, Venedigs politi, nå at redde Mia?

Kat Tapo må igen arbejde sammen med både sin tidligere elsker og kollega Aldo Piola og med Holly Boland,
en tidligere veninde og ansat på den amerikanske militærbase i Venedig. De personlige konflikter må de

lægge bag sig, mens de efterforsker sagen, hele tiden i kapløb med tiden.

Imens modtager grundlæggeren af hjemmesiden Carnivia, Daniele Barbo, mails fra Mias kidnappere og han
bliver draget ind i efterforskningen. Han må samarbejde med Kat, Aldo og Holly og jagten på bagmændene
og på den forsvundne pige går både gennem det virkelige Venedig og gennem den virtuelle kopi af byen,

Carnivia, hvor ukendte gerningsmænd lurer i skyggerne og hvor alle har masker på.

Anden bog i Carnivia-trilogien.
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Mia, datter af en amerikansk soldat, bliver bortført fra en italiensk
swingerklub. En gruppe aktivister finder et gammelt skelet på en
militær byggeplads i Vicenza. Kort efter dukker der videoer op.

Videoer af den tilfangetagne Mia foran aktivisternes logo. Videoer,
hvor hun bliver tortureret. Eller gør hun? Har de to forbrydelser

noget med hinanden at gøre og kan carabinierierne, Venedigs politi,
nå at redde Mia?

Kat Tapo må igen arbejde sammen med både sin tidligere elsker og
kollega Aldo Piola og med Holly Boland, en tidligere veninde og
ansat på den amerikanske militærbase i Venedig. De personlige
konflikter må de lægge bag sig, mens de efterforsker sagen, hele

tiden i kapløb med tiden.

Imens modtager grundlæggeren af hjemmesiden Carnivia, Daniele
Barbo, mails fra Mias kidnappere og han bliver draget ind i

efterforskningen. Han må samarbejde med Kat, Aldo og Holly og
jagten på bagmændene og på den forsvundne pige går både gennem

det virkelige Venedig og gennem den virtuelle kopi af byen,
Carnivia, hvor ukendte gerningsmænd lurer i skyggerne og hvor alle

har masker på.
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