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Det starter med et opkald til politiet i den svenske by Västerås: En 15-årig dreng meldes savnes, og han findes
senere myrdet. Det lokale politi magter ikke sagen, og rejseholdet fra Stockholm tilkaldes. Men også

kriminalpsykolog Sebastian Bergman er i byen, en af Sveriges bedste eksperter, når det gælder morderes
psykologi. Men Bergman har trukket sig tilbage og arbejder ikke længere pga. en personlig tragedie. Ikke
desto mindre drages han ind i denne sag, hvilket ikke vækker udelt begejstring blandt hans gamle kolleger.
Bergman er kontroversiel, han er arrogant og provokerende, han er sexfikseret og har et anstrengt forhold til
kvinder, ja han er til tider uudholdelig - men han er samtidig i besiddelse af en fænomenal, kvik hjerne, og
han er ganske enkelt den bedste kriminalpsykolog i landet, og han har medvirket til opklaringen af en lang

række sager.

Manden der ikke var morder har et fantastisk drive i plottet, som samtidig er troværdigt og fyldt med
overraskelser og intens spænding. Og sikke en slutning - den er genial, da den sætter hele plottet i et nyt lyst,
samtidig med at den er det perfekte oplæg til næste bog i rækken om Sebastian Bergman. Bogens antihelt,
Sebastian Bergman, rammer fuldstændig plet, for hvor er han dog irriterende og usympatisk, og hvor bliver
man dog forbavset over sig selv, når man opdager, at man trods alt holder af ham og holder med ham. Det er
godt lavet! Man kan ganske enkelt ikke vente til næste bog - alt imens man håber det bedste og frygter det

værste, når det gælder Sebastian Bergman.
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