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Vinteren er ved at slippe sit tag i Stockholm, der er forår i luften. Og uro.

 

En bølge af dræbte katte skyller ind over forstæderne syd for Stockholm. Kriminalinspektør Conny Sjöberg
aner ikke, hvad han skal stille op med de døde katte, og det er kun begyndelsen på en spiral af uforklarlige
hændelser. Kort efter findes den anerkendte psykolog Gisela Bohn fundet druknet i sit eget badekar. Hendes

barnebarn finder hende.

 

Det dødsfald giver for alvor Sjöberg og hans team noget at tænke på. Problemet er, at det eneste umiddelbare
spor mellem hændelserne er vand. Og død.                            

 

Tykkere end vand er en foruroligende kriminalroman om, hvor svært det er at frigøre sig fra sin historie. Fra
sin familie. Og fra de drifter og dæmoner, som konstant former og forfølger os.
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