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Morderen har været grundig, da han slog drømmetyderen Evelyn Heiberg ihjel.
Da gidselforhandler Niels Bentzon hos Københavns Politi sættes på sagen, kommer det på et dårligt

tidspunkt. Hans kone, Hannah Lund, har netop fået konstateret livstruende kræft , og Niels befinder sig i sit
livs krise.

Alligevel fortsætter han. Arbejdet er hans terapi, hans eneste lys i mørket. På den myrdede drømmetyders
computer finder Niels en mail, sendt til det berømte Jung Institut i Zürich. Evelyn Heiberg har bedt om hjælp
til at opklare en drøm, som en af hendes klienter har lidt under i mange år. Snart står det klart for Niels, at

mordet kun kan opklares, hvis han tyder drømmen.
Drømmetyderens død er det fjerde bind i den prisvindende serie om Niels Bentzon. Læs også Den sidste gode

mand (2010), Søvnen og døden (2012) og Den genfødte morder (2015).
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