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indløber et nødopkald på alarmcentralen i den lille svenske provinsby Hagfors: en villa står i brand. Da

journalisten Magdalena Hansson ankommer til stedet, er huset næsten helt brændt ned, murværket står ikke til
at redde, og sort røg pulserer fra forkullede vinduer. Kvinden i huset er svært tilskadekommen. Dagen derpå

dør hun af sine kvæstelser.
Få dage efter står endnu et hus i brand. Og derefter endnu et. En pyroman er på spil, og byens indbyggere
lever med skrækken for at blive det næste offer. Hvem er det, der ønsker at brænde sine ofre, og hvorfor?

Magdalena drages ind i det lokale politis jagt på seriepyromanen, og efterforskningen kommer tættere på, end
hun havde regnet med. På hendes egne udfordringer med eksmanden, sønnen og den nye kæreste Petter og

samtidig meget risikabel.
Drengen der holdt op med at græde er en fortælling om at være anderledes. Om ikke at blive set, eller set for

alt det forkerte.
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alarmcentralen i den lille svenske provinsby Hagfors: en villa står i
brand. Da journalisten Magdalena Hansson ankommer til stedet, er
huset næsten helt brændt ned, murværket står ikke til at redde, og
sort røg pulserer fra forkullede vinduer. Kvinden i huset er svært

tilskadekommen. Dagen derpå dør hun af sine kvæstelser.
Få dage efter står endnu et hus i brand. Og derefter endnu et. En

pyroman er på spil, og byens indbyggere lever med skrækken for at
blive det næste offer. Hvem er det, der ønsker at brænde sine ofre, og

hvorfor?

Magdalena drages ind i det lokale politis jagt på seriepyromanen, og
efterforskningen kommer tættere på, end hun havde regnet med. På
hendes egne udfordringer med eksmanden, sønnen og den nye

kæreste Petter og samtidig meget risikabel.
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