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Johanna Kjellander forlader prædikestolen for evigt, mens sognebørnene kaster salmebøger efter hende. Nå,
men hendes erhvervsvalg var alligevel aldrig noget valg. Hendes far, en inkarneret modstander af kvindelige

præster, tvang hende ind i præsteriet.

Per Persson lever et tarveligt liv, efter at hans farfar formøblede den formue, som rettelig burde have været
hans. Farfaren døde ludfattig, sparket ihjel af sin sidste hest, og Per er nu en usselt betalt receptionist på et af

Sveriges allerbedrøveligste hoteller. 

Præsten og receptionisten møder tilfældigt hinanden på en parkbænk, og snart krydser en lige så farlig som
naiv mand deres vej. Han hedder Johan Andersson, men inden længe kender hele Sverige ham som Morder-

Anders. 

Trioen danner en uhellig alliance og kaster sig ud i erhvervsvirksomheder med meget mådelig moralsk
beskaffenhed. Alt havde dog kunnet gå, hvis bare ikke en greve, en grevinde og selveste Herren og hans søn

havde blandet sig.
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