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myrdet, bundet på hænder og fødder. Sophie får med drabssagen sin ilddåb på afdelingen for Personfarlig

Kriminalitet. Efterhånden som hun graver sig ned i sagen, bliver det tydeligt, at gerningsmanden har et vigtigt
budskab. Dette involverer aspekter af græsk gudedyrkelse, som viser sig at have en forbindelse til den
myrdede drengs familie. Sophie er i et kapløb med tiden, i takt med at flere drab støder til. Det står

efterhånden klart, at gerningsmanden er at finde blandt drabsofrenes allernærmeste. Spørgsmålet er: Hvilke
hemmeligheder gemmer familien på, som har vakt en morders brutale hævntogt? I Guds skabte billede er en
psykologisk krimi om den tynde grænse mellem det menneskelige sinds lyse og mørke sider. Romanen

udforsker, hvordan mordet på et barn påvirker lokalsamfundet.     
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