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Detective’

Mens orkanen Ike vokser sig mægtig over Den Mexicanske Golf og uafvendeligt nærmer sig Galveston,
indleder den dødsdømte gangster Roy et lige så katastrofalt, men også livsbekræftende og usandsynligt

venskab med den purunge luder Rocky, der har fået en usædvanlig hård start i livet.

De to møder hinanden, den dag Roy Cady har fået at vide, at han har en uhelbredelig kræftsygdom. Samme
dag skyder han sig ud af et baghold, der er sat op af hans egen boss, og som det ikke var meningen, han

skulle overleve. Den eneste anden, der overlever skyderiet,er den unge prostituerede Rocky.

Rocky og Roy flygter sammen i en gammel pickup med retning mod Galveston, Texas. Men også med
retning direkte ind i begges fortid og mod en meget uvis fremtid.
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