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Dödliga intriger i modevärlden På det stora modehuset på Sturegatan är stämningen kaotisk. Husets grundare
har avlidit och lämnat över ledningen till sin unga änka. Hans båda döttrar avskyr sin styvmor och dessutom
har deras storslagna expansionsplaner gått upp i rök. Samtidigt som maktspelet trissas upp ska företagets
överdådiga 50-årsjubileum firas, i Marrakech, den mytomspunna staden i Marocko mellan snötäckta Atlasberg
och Saharas sandvidder. Där flockades 1900-talets internationella jetset och där levdes ett hedonistiskt liv,
långt borta från borgerliga spärrar och konventioner.
Och där skapade modeikonen Yves Saint Laurent sitt residens i den magnifika trädgården Jardin Majorelle,
där hus och dekorationer skimrar i lysande kraftfullt majorellblått. Johan Kristian Homan, den stillsamma
antikhandlaren från Gamla stan, hamnar mitt i firandet. Hans flickvän Francine är bjuden till jubileet, och
Johan Kristian följer med. Men plötsligt, under ett besök i Yves Saint Laurents trädgård, slår döden till, ett
livsljus blåses brutalt ut. Rånmord, tror marockansk polis. Mord, tror Homan, men han har ju inga bevis, bara
sin intuition. Tillbaka i Stockholm involveras Homan alltmer i intrigerna bakom modehusets fasader.
Dramatiken växer och snart finner han sig mitt i en händelseutveckling med dödlig utgång. Mord i blått är en
färgstark, initierad berättelse från modevärlden. En spännande kriminalhistoria med skarpsynta observationer
av samhällsutvecklingen och ett rikt mått av kultur, antikviteter, kulinariska läckerheter och goda viner. Samt
naturligtvis på ett hörn: Cléo de Merode, Homans blåmaskade siames.
Demokratenes stortingsvalgprogram for 2017–2021 presenterer vår politikk for å bygge det Norge vi er glad i.
9 års søvn Novellen handler om hvor galt det kan gå når en ikke hører på hva folk sier. Hitta även ditt lokala
IKEA varuhus eller handla online. document. Bratt och Guillou dömdes för spioneri, Isacsson för spioneri
och medhjälp till spioneri. Rumpor guppar i slow motion medan huvudena är belysta som på ett aura-foto.
The official website of Kvelertak. Pocketförlaget startades 2006 och ger i första hand ut skönlitteratur i det

bekväma pocketboksformatet. Sängkammaren badar i blått ljus. Hur uppstod Harvard-affären och hur slutade
den. Böcker är bäst på pocket. Homanböckerna har givits ut årligen sedan 1973. Kvinna med nakna bröst.
Älskade. Rumpor guppar i slow motion medan huvudena är belysta som på ett aura-foto. Nu har det gått över
ett år utan ett spår efter flickan. Här hittar du allt inom inredning, möbler, vitvaror och inspiration. Först
gömde hon sig bakom kungen.

