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Sneen falder over London på en kold decemberdag i 1888.

Sherlock Holmes er ved at gå i hundene. Han er faldet tilbage i sit kokainmisbrug, efter det ikke lykkedes at
fange Jack the Ripper. Ikke engang hans trofaste ven Watson kan få ham på bedre tanker. Men da han
modtager et mystisk brev fra Paris, ændres alt. Brevet er fra mademoiselle La Victorie, en smuk fransk

kabaretstjerne. Hun skriver, at hendes uægte søn, som hun fi k sammen med en engelsk jarl, er forsvundet, og
at hun er blevet overfaldet i Montmartre.

Holmes og Watson haster til Paris, hvor de opdager, at sønnens forsvinden kun er toppen af isbjerget: En
værdifuld statue af Nike fra Samothrake er blevet stjålet i Marseille, og fl ere børn fra et silkespinderi er
blevet myrdet. Alt peger på en enkelt mand, en mand, som ingen kan fi nde. Kan Holmes nå at fi nde den
forsvundne dreng og stoppe morderen i tide? Og vil mademoiselle La Victoire få sin søn at se igen? Sneen

falder over London på en kold decemberdag i 1888.
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