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Han har gjort hendes liv til et helvede. Nu planlægger hun at straffe ham på den værst tænkelige måde. Med
tv-serien Dexter som forbillede sidder kvinden i Skövde og planlægger det ultimative mord. For ikke at miste

sit fokus har hun på sit køleskab opsat en lap med ordet: FADERMORD.

Hos politiet i Skövde arbejder kriminalinspektør Anna Eiler med sagen om en kvinde, der er frosset ihjel i
Simsjön, mens journalisterne på lokalavisen, Julie Almliden og Ing-Marie Andersson, på egen hånd prøver at
komme til bunds i denne sag. Det har de deres helt personlige grunde til, for i den lille by har alle en eller

anden relation til hinanden – relationer, der denne vinter bliver sat på en hård prøve. Og måske bærer en af de
tre kvinder på en mørk hemmelighed …

"FADERMORD er en klaustrofobisk, velskrevet og spændende historie..."
- Mons Kallentoft
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