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Den första deckaren i en planerad trilogi om unga Eva Ekström som löser brott i sextiotalets Sverige! En ung
flicka hittas halshuggen utanför sin lägenhet i centrala Stockholm. Pojkvännen arresteras för det brutala dådet,
men morden slutar inte. En mördare iklädd svart regnkappa och med kapuschong uppdragen över ansiktet
tycks härja på Kammakargatan där det första mordet begåtts. Samtidigt flyttar unga Eva Ekström in i huset.
Hon har stora planer för sig. Men det dröjer inte länge förrän ytterligare en ung flicka hittas halshuggen- av
ingen annan än Eva själv! Polisen verkar bara sitta och rulla timmarna. Då bestämmer sig Eva för att lösa
brottet på egen hand. Men det har sitt pris. För det finns nämligen någon, en galen seriemördare som kommer
om natten när alla andra sover. En mördare som halshugger unga flickor. Snart inser Eva själv att hon befinner
sig i livsfara och måste sluta upp med sina frågor, innan hon själv blir mördarens nästa offer. Men då kanske
det redan är för sent. Nu som omarbetad version.
Det är helt enkelt gåtor som vi tycker är extra roliga, extra. Det är helt enkelt gåtor som vi tycker är extra
roliga, extra. Av: Kerr, Philip Året är 1936 och platsen är Berlin. 2018 · Anna Hage var bara 17 år när hon
försökte rädda livet på Olof Palme. 2018 · Oron är stor bland de boende i Högsbo efter att polisen gått ut med
att man tror att en och samma person ligger bakom mordet i området i mars och ett. 30 år efter Palmemordet
kan du nu i 3D följa statsministerns sista steg. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa
åsikter och. Är det våra politiker som styr Sverige. Vad är en bra gåta. Här har vi samlat de klurigaste
gåtorna och svaren på dem. Här har vi samlat de klurigaste gåtorna och svaren på dem. Efter bion började
statsminister Olof Palme och hans fru Lisbet gå längs Sveavägen. Det är snart dags för Olympiaden och
förberedelserna är i full gång – för att inte… Hagström. Det är snart dags för Olympiaden och förberedelserna
är i full gång – för att inte… Hagström. Politik. Med osthyvel som mordvapen. Mångmiljonären och
mördaren Joy Rahman har dött i sitt hemland Bangladesh. 03. Det är helt enkelt gåtor som vi tycker är extra
roliga, extra. Här får du tänka till lite. 03. Petterssons gör skillnad.

