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Det kan godt være, at Arne Murberg ikke er nogen Nobelpriskandidat. Men han er et godt menneske og en
kærlig søn, og når hans far på sit dødsleje giver ham en opgave, gør han naturligvis sit bedste for at udføre

den. Det viser sig, at moderen, som Arne troede druknede under en sejltur på Vesterhavet, i virkeligheden stak
af til Berlin med en musiker, og nu skal Arne finde hende. Arne er ikke nogen globetrotter, og hans tysk

kunne være bedre, men han forbereder sig nøje, inden han tager af sted.

 
 

Vel ankommet til den tyske hovedstad finder han vej ved hjælp af kort og Guds forsyn, i al fald i
begyndelsen, men hans snirklede vej krydses af både gode og onde kræfter. En gal professor og en ung

kvinde i kørestol, for eksempel. Og et par gule sko. Og en hekseproces.
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