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Journalist Kristian Meyer læser med skepsis et manuskript, han har fået af sin gode ven og kollega Esben
Burg. Historien afdækker den chokerende sandhed om en af de mest magtfulde mænd i Danmark, Svend

Vendell, som ifølge Esben styrer dansk politik bag kulisserne.

Kristian beder først Esben om mere bevismateriale, men da han allerede dagen efter bliver mødt med nyheden
om, at Esben er blevet ramt af en bil og ligger i koma, går han med til at møde Esbens informant, som giver

ham en USB-nøgle fyldt med billeder og videoer fra Vendells private ø.

Kort efter mødet bliver også Esbens informant kørt ned og dræbt. Kristian begynder modvilligt at dykke ned i
historien og bliver rystet over det, han finder. Men når journalister og whistleblowers bliver ofre for ulykker,
så snart de kommer for tæt på sandheden om ”De indviede”, tør Kristian så risikere at sætte sit eget liv på

spil?
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videoer fra Vendells private ø.
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