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drømmestedet for den modne efterforsker med en kraftig aversion mod alt fransk. Han får dog hurtigt andet at

tænke på, da en nynazist igangsætter en række attentater mod politiske ledere flere steder i Europa.

Alf Marcussen og hans franske kollega Marcel Laurent efterforsker attentaterne, og det står hurtigt klart, at de
alle har et politisk motiv. Bagmanden, Martin Wenger, gør intet for at skjule sin identitet, men alligevel har
han gang på gang held med at løbe om hjørner med politi og myndigheder. Det er op til Marcussen og

Laurent at stoppe ham, inden han slår til igen.

Vanviddets pris beskriver, hvordan et menneske kan blive drevet til ekstremisme og vold, men den handler
samtidig om hverdagens fordomme og venskaber.
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