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et makabert fund. En upopulær og forhadt bolighaj ligger død på en mark, og da det viser sig, at han er blevet
myrdet, bliver Rejseholdet sat på sagen. Chefen for efterforskningen, Max, danner sig hurtigt et billede af den

lille by, hvor alle kender alle, og hvor hemmeligheder sjældent forbliver hemmelige særlig længe. Den
vigtigste af dem – hemmeligheden om, hvem der begik mordet – undslipper ham dog uge efter uge. Birgit
Rævdal er en dansk forfatter, der har en baggrund som informationsmedarbejder i Tele Danmark. Hun har

udgivet krimien "Seks uger med et mord", men har sidenhen opgivet både forfattergerningen og karrieren som
informationsmedarbejder for i stedet at drive Holm Nygaard Kattepension, hvor hun kan gøre en forskel for

en masse dejlige dyr.
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