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Selv de mørkeste hemmeligheder kan ikke forblive begravet for evigt.  

Fem skikkelser samles om en overfladisk grav. De har alle skiftedes til at grave. Et hul i voksenstørrelse ville
have taget længere tid. Et uskyldigt liv er taget, men pakten er lavet. Deres hemmeligheder ville være

begravet, bundet af blod. 

Flere år efter findes en tidligere, kvindelig rektor brutalt kvalt, det første i en voldsom strøm af grusomme
mord, der chokerer Black County. 

Men da menneskerester findes i et tidligere børnehjem, kommer foruroligende hemmeligheder til syne.
Kriminalassistent Kim Stone indser hurtigt, at hun er på jagt efter et forskruet individ, hvis drabsorgie

spænder over flere årtier.  

Da antallet af lig stiger, bliver Kim nødt til at stoppe morderen, før han slår til igen. Men for at fange
morderen, kan Kim så konfrontere sine egne dæmoner fra sin fortid, før det er for sent?
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