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Silke, fløjl ... Maria Lang Hent PDF Silke, fløjl, klude, pjalter… Sådan lyder ordene i et børnerim. Og

historien begynder med silke, silke af alle kvaliteter og nuancer, for kriminalkommissær Christer Wijk er på
et modstræbende besøg i en modesalon sammen med sin kæreste, Camilla Martin. Hun er operasangerinde og

får syet tøj ti l sine roller i modesalonen. Mens de drøfter hendes smukke rober, kommer modesalonens
rigeste kunde, Veronica Thorén, farende ind. Hun er rig, smuk og overtager straks hele scenen. Næste morgen
findes den rige kunde myrdet i modesalonen, og Wijk tilkaldes for at lede forhørene. Den myrdedes mand
opfører sig mistænkeligt, og Christer Wijk jagter ham, da han forsøger at slippe væk i sin røde Ferrari. Wijk
fornemmer, at løsningen på mordgåden skal søges i fortiden, og han finder ud af, at den myrdede har skaffet

sig mange fjender gennem hårde forretningsmetoder, og at nogle af dem arbejder i modesalonen.
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