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Hans Bielke er typen, som med sin blotte tilstedeværelse, kan få Fanden til at skide i bukserne. Da Bielkes

ven, og ledende general i den danske hær, findes myrdet under den preussiske belejring af Dybbøl Banke, må
Bielke erfare, at hans hærdebrede fysik og rå adfærd ikke kan hjælpe ham til at opklare mordet.

Mens preusserne dænger den hjælpeløse danske hær til med granater, må Bielke og hans medhjælpere
manøvrere mellem lazaretter, skanser, Dybbøl mølle og et ituslået Sønderborg for at optrevle mordgåden.
Undervejs blokeres efterforskningen af korruption, Røde Kors, ambitiøse officerer, den hovmodige militære

ledelse og måske endda preussiske spioner.

Opklaringsarbejdet stiller Bielke ansigt til ansigt med sin fortid og årsagen til, at han, trods gamle krigsskader
og en desillusioneret anskuelse af alle i uniform, atter finder sig selv midt i begivenhedernes centrum.

Tiden er knap. Mytterier i den danske hær er under opsejling. Et preussisk angreb er nært forestående. Kan
Bielke nå at opklare mordet, før det uigenkaldeligt er for sent?
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