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offeret. Han kæmper mod sine egne dæmoner og et pillemisbrug, da Heber-sagen lander på hans (og Gabriels)
bord. Eneste spor er Hebers kryptiske notater, der antyder, at en anden er i fare, men hvem? Hvad var det,
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