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Det begyndte som et bizart familiedrama for åbent tæppe: Den pensionerede læge Gerda Pedersen havde
politianmeldt sin søn og svigerdatter, erhvervsmanden Erik Skov Pedersen og den fremtrædende konservative
folketingspolitiker Henriette Kjær, for dokumentfalsk. Parret meldte først hus forbi og tog til genmæle i
medierne. Men efter en måned med spektakulære afsløringer og løgne var skandalen total. Henriette Kjær trak
sig tilbage til en skyggetilværelse på Christiansborg og i partiet. Erik Skov Pedersen blev sigtet for
dokumentfalsk og bedrageri i millionklassen.Andreas Karker og Thomas Nørmark Krog – journalisterne, som
dækkede sagen i B.T., og som har fulgt parret i årevis – går i denne bog bag om overskrifterne og fortæller
hele historien om det skandaleramte par. Om den fremadstormende politiker, Århuspigen Henriette, og partiets
indflydelsesrige spindoktor Erik, der midt i 1990’erne fandt sammen og steg til tops i Det Konservative
Folkeparti – og indledte et årelangt, fatalt overforbrug, som sluttede brat, da luksusfælden klappede for sidste
gang i vinteren 2011.
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