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Per Persson arbetar i receptionen på Hotell Sjöutsikten, ett av
Sveriges sämsta hotell. På en parkbänk träffar han prästen Johanna
Kjellander som just fått sparken eftersom hon svär för mycket i

predikstolen- Då hon inte har nånstans att bo flyttar hon snart i ett av
hotell Sjöutsiktens billiga rum.

På hotellet bor även den beryktade Mördar-Anders efter tre mord och
många år i fängelse bestämt sig för att lägga mördandet på hyllan.
Misshandel går dock fint. Och snart börjar Per och Johanna hjälpa
Mördar-Anders med att ta emot beställningar. Många brottslingar,
däribland den beryktade Greven, vill ha hjälp med att misshandla
fiender och folk som inte kan betala sina skulder. Per och Johanna

sköter allt det praktiska och Mördar-Anders misshandlar.

Men en dag börjar Johanna prata om sitt gamla yrke som präst,
Mördar-Anders gillar det han hör, särskilt det om att man kan dricka
vin - Jesu blod - hela dagarna och hedra Jesus. Han bestämmer sig

för att sluta slåss.



Per och Johanna är rädda för att förlora pengar när Mördar-Anders
lagt våldet på hyllan och tar emot massor med beställningar med
förskottsbetalningar från olika brottslingar, trots att de vet att

Mördar-Anders inte kommer att utföra de beställda
misshandlingarna. Brottslingarna vet ju inte att Mördar-Anders

funnit Gud.
Och samtidigt förstår Per och Johanna att man kan tjäna pengar även
på att vara troende, Mördar-Anders är populär och via nystartade
Anders-kyrkan man få folk att skänka pengar, som Johanna och Per

kan behålla.

Problemet är bara att brottslingarna som blivit lurade, bland annat
Greven, nu är ute efter hämnd
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