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Via Dolorosa er Jesus Kristus vej igennem det gamle Jerusalem i påsken år 0. En kvinde får forstærket sine
clairvoyante evner af en tumor i hjernen. Hun ser døde uden kister i den hellige jord under Jerusalem og hun
ser de forsvundne drenge i en dunkel kælder på Mors to årtusinde senere. Sammen med en ung narkoman og
en major hjælper hun Jonathan Carlsen tilbage til livet efter en skilsmisse og et alkoholmisbrug. I et kapløb
med tiden forsøger hun at hjælpe ham med at redde de forsvundne drenges liv. Jonathan bruger sine evner

som kick bokser til at hjælpe et menneske i nød, men det bringer ham og hans familie i livsfare. En dyb brønd
og en lang, mørk kloak ledning på Mors spiller en afgørende rolle, både da denne mærkværdige forbrydelse

starter og da den skal opklares.
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