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"Bekymrer du dig for, hvor mange der kommer for at se på jeres hus? Du burde bekymre dig for, hvor mange
der går derfra."

 

Familien Göransson har deres hus til salg, men morgenen efter et åbent hus-arrangement finder den seksårige
datter sin far brutalt myrdet i gæsteværelset.

 

Der er ingen tegn på indbrud, og mordvåbnet er en af familiens egne køkkenknive. Har nogen gemt sig i
huset efter fremvisningen? Eneste tegn på dette er datterens påstand om, at en fremmed har klappet hende på

kinden i nattens løb.

 

Kriminalinspektør Emma Skjöld, som får ansvaret for efterforskningen, har mistanke til afdødes hustru. Og
hemmeligheder, som afsløres, underbygger også denne teori. Men så vender flere mord i forbindelse med

åbent hus-arrangementer op og ned på det hele.

 

For hvad er det egentlig, der foregår i det hyggelige boligkvarter? Og hvad er forbindelsen mellem ofrene?
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Familien Göransson har deres hus til salg, men morgenen efter et
åbent hus-arrangement finder den seksårige datter sin far brutalt
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