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Katja Löfdahl ett barnhem och blir djupt berörd. Trots omgivningens varningar beslutar hon avdela en större
summa pengar till bistånd. Men den första delbetalningen försvinner spårlöst, och Katja inser att hon blivit

lurad. Medierna börjar nysta i affären och Katja blir alltmer desperat. När en amerikansk diplomat på
informella vägar erbjuder sin hjälp tackar hon ja. Konsekvenserna blir ödesdigra. Henrik Hamrén,

handläggare på UD, blir indragen i biståndsministerns affärer. Samtidigt försöker han lösa problemen på
hemmaplan. Han älskar sin fru Maria, men hennes längtan efter barn skapar en allt djupare spricka mellan
dem. Katja, Henrik och Maria blir brickor i ett storpolitiskt spel som sker långt ovanför deras huvuden. En
intelligent thrillerintrig vävs samman med engagerande människoöden. Det är en historia om kärlek och
lojalitet på många plan. Hur långt är en människa beredd att gå när den egna framtiden står på spel?
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första delbetalningen försvinner spårlöst, och Katja inser att hon
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