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Politimanden Martin Dahl er centimeter fra at køre ind i en kvinde, der ligger livløs midt på landevejen en
regnfuld aften. Da han stiger ud for at hjælpe hende, opdager han, at hun ikke er alene. I en bil, der er krøllet
sammen et stykke derfra, ligger en hårdt såret lille pige. Martin Dahl ringer til alarmcentralen, men da den

første patruljevogn dukker op få minutter senere, er både Martin Dahl og den sårede pige forsvundet sporløst.

Efterforskningschef Thomas Nyland får til opgave at finde dem begge, før pigen dør af sine skader. Han
opdager hurtigt, at pigen og kvinden har været på flugt. Men fra hvem? Deres nabo taler om et monster med
spidse tænder og sorte øjne, og snart efter finder Thomas en række foruroligende videoklip, der viser, at den

lille pige kun er i stand til at kommunikere ved at snerre som et dyr.
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