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En sommeraften forlader fire venner et værtshus. Næste morgen er en af dem død, likvideret med et
nakkeskud. Mordet ryster det stille villakvarter. Sven-Göran Erlandsson var et godt menneske, troende,
familiefar til fingerspidserne, frivillig ildsjæl i fodboldklubben og respekteret for sin store indsats for

lokalmiljøets hjemløse. Conny Sjöberg fra Hammarbypolitiet indkalder holdet. To nye ansigter skal deltage i
efterforskningen: Odd Andersson, der har en fortid som rockmusiker og den sære og geniale Hedvig Gerdin.
Det eneste spor, de har at gå efter, er fire spillekort, Erlandsson havde i lommen, da han blev skudt: To sorte
esser og to sorte ottere. De samme kort, som den legendariske westernhelt Wild Bill Hickok havde på sig, da

han blev skudt på selvsamme dato. Man kalder det ´død mands hånd´.

Kortene leder til en efterforskning, der fører holdet ud på en rejse til mørke steder. Til de dunkleste afkroge af
hillbilly-Sverige og den menneskelige sjæl. Og bedst som man tror, man har regnet ud, hvordan

omstændighederne hænger sammen, vender historien 180 grader og efterlader dig målløs!

Død mands hånd er Carin Gerhardsens fjerde bog i krimiserien om Hammarbypolitiet.
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