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400 miljoner böcker sålda världen över! Författaren Lila Emerson blir vittne till hur en kvinna knuffas ut
genom ett fönster på fjortonde våningen i New York. Lila bor tillfälligt i huset mitt emot. Hon hade tänkt sig
en möjlighet att få skriva klart sin nästa roman i lugn och ro samtidigt som hon tjänar pengar på att vara
lägenhetsvakt. Hon är fascinerad av människor och kan inte låta bli att smygtitta på sina grannar. Allt är
ganska oskyldigt, tills hon en kväll ser att paret mitt emot börjar bråka, ganska våldsamt. Plötsligt trycks
kvinnan brutalt mot fönstret och faller handlöst ut. Allt sker så plötsligt och Lila hinner inte sträcka sig efter
telefonen för att ringa polisen. Konstnären Ashton Archer är bror till den misstänkte mördaren. Men han vet
att hans bror inte kan vara våldsam, aldrig. Han kontaktar Lila, som är det enda ögonvittne. Han vill ha hennes
hjälp att avslöja vad som verkligen hände där på fjortonde våningen. Deras utredning leder dem in i en farligt
liten exklusiv grupp av människor där ovärderliga antikviteter köps, avyttras, spelas bort och stjäls. Här är det
helt andra regler och värderingar som råder. Snart förstår både Lili och Ashton att det du äger är den du är, och
det du åtrår blir till en dödlig besatthet... "Roberts presterar på topp. Romanens öppning blinkar åt Fönster åt
gården av Hitchcock. Läsare lovas en beroendeframkallande blandning av elegant spänning och sofistikerad
romantik. Roberts har lyckats med ännu en bästsäljare" Booklist

21 februari, 2018. Men istället ser jag. Och nä, isfolket vill jag inte låna. Bra sorterat med serierna.
Hemsidan för Solidaritetet med Kuba i Sverige. Solidaridad con Cuba en Suecia. 21 februari, 2018.
Boklistorna uppdateras kontinuerligt. Solidaridad con Cuba en Suecia. Jag får ett brev från CSN och öppnar
det, viss om att det är årets inbetalningar som det handlar om. Och nä, isfolket vill jag inte låna. Då har du
kommit till det perfekta stället på nätet. Då har du kommit till det perfekta stället på nätet. Bra sorterat med
serierna. Böckerna är i gott antikvariskt skick och i oktavformat om inte annat anges. Blandade tankar.
Böckerna är i gott antikvariskt skick och i oktavformat om inte annat anges.

