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Et ældre præstepar bliver fundet skudt i deres lejlighed på Odenplan. Det ser ud til at manden har dræbt sin
kone og derefter sig selv. Låst inde i en lejlighed venter Ali på besked. Han er flygtet fra et brændende Irak
med håb om en ny fremtid i Sverige. Det eneste hans velgører kræver, er en simpel byttehandel. I Bangkok er
en ung svensk kvinde ved at blive afskåret fra omverdenen. Nogen er ved at ødelægge hendes liv bid for bid.

Efterlyst af det thailandske politi tager hun jagten op på dem, der forsøger at ødelægge hendes
tilværelse. Fredrika Bergman og hendes kolleger i Alex Rechts efterforskningshold er sat på sagen med det

dobbelte mord på Odenplan. Snart indser de, at de står over for noget langt mere kompliceret end et selvmord.
Diverse begivenheder uden for Sveriges grænser synes at være beslægtede, men forbindelserne mellem dem

er uklare. Uret tikker, og dem der ved noget tier. 

Tusindfryd er anden bog i serien i om Fredrika Bergman og hendes kollegaer. Første bog i serien er Askepot.

Tusindfryd blev nomineret til ´Årets bedste svenske krimi 2010´.
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