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ene i et solcenter, hvor Dicte Svendsen skulle have været, den anden i den fremadstormende
borgmesterkandidat Francesca Olsens bil. En borgmesterkandidat, som Dicte skulle tale med samme

eftermiddag. DNA-spor fra det første gerningssted kaster mistanke på Dictes bortadopterede søn, som er er
forsvundet fra jordens overflade. I sin søgen efter ham og historien bag bomberne kommer Dicte ud på en

rejse, der tvinger hende til at se sig selv og sit livs valg i øjnene. Det er et hæsblæsende drama, hvor de store
spørgsmål er på spil: Hvad sker der, når de, der har magten, misbruger den? Er blod tykkere end vand? Og
hvem beslutter, hvad der er normalt? Tag med til en underverden, hvor vold og magt sætter dagsordenen, og

hvor gamle regnskaber skal gøres op.
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