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Sarah Erroll har jetlag. Det är sen eftermiddagen och hon ligger och sover i sitt gamla flickrum när hon
plötsligt hör ljud från undervåningen. Fast kanske inte? Huset är gammalt och stort, det knakar alltid

någonstans i väggar och golv. Sarah har aldrig gillar att huset ger ljud ifrån sig, så hon brukar sätta på radion
när hon är ensam hemma. Men nu är radion av någon anledning tyst och hon tycker sig höra en kvinnoröst.
Ljudet kommer den här gången från trappan.De är två stycken och de kommer in i hennes rum, hotfulla,

aggressiva, och det är uppenbarligen inget misstag att de är här. Sarah undrar varför de är så arga och hon är
fortfarande sömndrucken när de närmar sig …Kriminalinspektör Alex Morrow är på sin pappas begravning
när samtalet kommer. En ung kvinna har hittats död och skändad i sitt föräldrahem i ett av Glasgows mer

välbeställda villakvarter. Förutom Sarah Errolls illa tilltygade kropp hittar man sex miljoner euro i kontanter,
fasttejpade under ett bord i köket.

Hon har bland annat medverkat i Getingsommar 1999 Hemma hos Marilyn 2001 Brott och straff 2001 och
Ana Simovics bröst 2002 på Stockholms stadsteater Sånt händer på Malmö Dramatiska Teater 200506 Von
Sydowmordens gåta på Uppsala stadsteater 2006 Jungfruleken på Riksteatern 2007 och Det mest mätbara i
Teater Komets. Select Format PaperbackSelect Condition Like NewVery GoodGoodAcceptableNewSee 1

Edition.
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Förra året var det rekordlåg aktivitet bland getingar. Vartannat år brukar det vara mycket getingar och
getingsommar och var fjärde år blir det extra mängder getingar såsom under sommaren 2016. Det är sen

eftermiddagen och hon ligger och sover i sitt gamla flickrum när hon plötsligt hör ljud från undervåningen.
Frostnätterna under våren gjorde att. GETINGSOMMAR utspelas i två fysiska rum dels den lägenhet i stan
där den äldre brodern JAKOB bott hela sitt liv. Min sida Finns på Min sida Dela. Grind the ginger and garlic

into a paste.
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