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kendt som T, er nervøs. Det er i nat, han skal bevise over for de andre medlemmer af banden, at han er klar til

at rykke op i hierarkiet: Han skyder ind i en kørende bil, der kommer ud af kontrol og styrer mod et
busstoppested, hvor nattens sene branderter står og venter. En af de ventende bliver dræbt, og uden at ville
det har Theo startet en spiral af død, sorg og vold. Bandens medlemmer forsøger at fortsætte som før, men

Theo ved, at hans liv er ændret for altid – og at noget venter på ham derude, i mørket ...

I mørket er en enkeltstående spændingsroman, der byder på den samme iskolde uhygge og sorte humor som
Mark Billinghams serie om Tom Thorne.
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