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BESKRIVNING
Eva S:t Clair deckarnoveller. Ridå består av tre fall av ondska.Hydrofobi. I den förmögna
företagarfamiljen Lundell har fadern och ena dottern omkommit i olyckor. Kvarvarande dottern söker
terapeutisk hjälp i sorgearbetet. I en rofylld spa-miljö märker hon inte faran, girigheten, upphovet till allt
ont.Ridå. Ljuset släcks i salongen. Pjäsen börjar. Skådespelare och tekniker rör sig ljudlöst bakom
kulisserna. Vems skugga som stryker förbi bryr man sig inte om. På scenen sticks en spruta in i en ven.
Publiken håller andan. Är det heroin? Ska högmod gå före fall?Vinsten. En svartsjuk hustru beställer ett
mord på slampan som har en affär med hennes man men ångrar sig. Det är för sent. Fruktansvärda
följdverkningar kostar liv och blod i Stockholm samt en misslyckad solresa till Kanarieöarna. Helena
Sigander skriver rappt och spännande. Långt efteråt har läsaren en munter skärv i ögat, som både skaver
och blöter ned. I serien med privatdetektiv Eva S:t Clair och kriminalpolis Tor Bonde finns
deckarromanerna Varsel om mord, Vilseledd, Mord på väg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Teaterscen inför allt öppnare ridå - HD
Ridå - branddörrar, dörrar, portar, filmdukar, pendeldörrar, ridåer, snabbrullportar, automatiska dörrar,
avvisarlister, biografstolar, brandportar, dansgolv ...

Solliden Ridå - Fönstermiljö i Laholm AB
Röda mattan var utrullad framför Kungliga Operan och kön av stiligt uppklädda operaentusiaster ringlade
lång! Idel stiliga kändisar Vacker och ...

PVC-ridå - Transparent avskärmning mot buller. | Absoflex
Ridå - Hercule Poirots sista fall är Agatha Christies sista bok. Boken handlar om detektiven Hercule
Poirot. Hon skrev den redan 1946 men på hennes egen begäran ...
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