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augustdag i 1980'erne, da de begynder i 6. klasse på Herlufsholm Kostskole. Hurtigt finder de to nye elever
sammen i et skæbnefællesskab – til at begynde med, fordi ingen af deres forældre interesserer sig synderligt
for dem – men snart også som uadskillige venner og hinandens værn mod den barske hverdag på Danmarks
ældste og fineste kostskole. Syv år på Herlufsholm bliver afsluttet med studenterhuen på hovedet – og Cort
og Michael drager videre på hver sin vej. De ser ikke hinanden i næsten 15 år, og da deres liv atter vikles
sammen, er det på grund af et koldblodigt mord. Offeret er Michaels tidligere stedfar, der er blevet myrdet i
sin villa på Hambros Alle i Hellerup, og Cort, som nu er kriminalassistent, bliver sat til at opklare sagen.

Samtidig beslutter Cort sig for at bruge mordet som påskud for at genoptage kontakten med Michael. Men er
det klogt at vække hunde, der sover?

 

Cort og Michael møder hinanden en varm, solrig augustdag i
1980'erne, da de begynder i 6. klasse på Herlufsholm Kostskole.

Hurtigt finder de to nye elever sammen i et skæbnefællesskab – til at
begynde med, fordi ingen af deres forældre interesserer sig

synderligt for dem – men snart også som uadskillige venner og
hinandens værn mod den barske hverdag på Danmarks ældste og
fineste kostskole. Syv år på Herlufsholm bliver afsluttet med

studenterhuen på hovedet – og Cort og Michael drager videre på hver
sin vej. De ser ikke hinanden i næsten 15 år, og da deres liv atter
vikles sammen, er det på grund af et koldblodigt mord. Offeret er
Michaels tidligere stedfar, der er blevet myrdet i sin villa på

Hambros Alle i Hellerup, og Cort, som nu er kriminalassistent, bliver
sat til at opklare sagen. Samtidig beslutter Cort sig for at bruge

mordet som påskud for at genoptage kontakten med Michael. Men er
det klogt at vække hunde, der sover?
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