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Johannesburg i Sydafrika. Han er en sort, midaldrende tidligere politimand under apartheidstyret, men har nu
nedsat sig som privatdetektiv. Pieter Martins er hverken velanset af sine hvide ekskolleger eller den sorte
befolkning, for hvem han er en forræder. En dag dukker en kvinde op på hans kontor. Hun har åbenlyst
forventet en hvid privatdetektiv. Kvindens datter, Bloeme Barrett, er forsvundet, og Pieter Martins får til
opgave at finde hende. Martins tager modvilligt opgaven og opdager langsomt, at opgaven er noget

anderledes, end han forestillede sig. Pieter Martins udnytter sine kontakter og kendskab til politiarbejde, men
befinder sig hurtigt i livsfare, fordi mord på mord følger i kølvandet på hans opklaringsarbejde. Han bliver

ført bag lyset i sin søgen på svar hos Johannesburgs forskellige samfundslag og kvarterer og må til sidste tage
opklaringen af pigens forsvinden i egen hånd.
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op på hans kontor. Hun har åbenlyst forventet en hvid privatdetektiv.
Kvindens datter, Bloeme Barrett, er forsvundet, og Pieter Martins får

til opgave at finde hende. Martins tager modvilligt opgaven og
opdager langsomt, at opgaven er noget anderledes, end han

forestillede sig. Pieter Martins udnytter sine kontakter og kendskab
til politiarbejde, men befinder sig hurtigt i livsfare, fordi mord på
mord følger i kølvandet på hans opklaringsarbejde. Han bliver ført



bag lyset i sin søgen på svar hos Johannesburgs forskellige
samfundslag og kvarterer og må til sidste tage opklaringen af pigens

forsvinden i egen hånd.
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