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Svendsen. Dicte og veninderne Anne og Ida Marie fejrer hendes 40 års fødselsdag på en restaurant ved åen i
Århus. Stemningen bliver brat afbrudt, da Dicte får øje på en balje i åen. I baljen ligger et dødt spædbarn

indsvøbt i håndklæder.

Få uger efter føder Ida Marie en dreng. Han bliver bortført inden for det første døgn efter fødslen. Er der en
sammenhæng mellem de to ting? Som journalist bliver Dicte involveret i opklaringen. Hele sagen er præget
af fordomme og indvandrerproblematikker, tingene tilspidser sig. Det hele virker lidt for tilrettelagt. Er det

mon en afledning?

Opklaringen af den hjerteskærende mordgåde bliver historien om almindelige liv, hvor alt fremstår pænt og
normalt, men hvor der samtidig viser sig ting under overfladen. Ting man ikke kan forsikre sig imod.
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