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Bag din ryg Sofie Sarenbrant Hent PDF Forlaget skriver: Hvad er du parat til at gøre, hvis du risikerer at
miste alt? 

Alting ændrer sig, da Jenny får ny kollega på Salong De Luca, Östermalms hotteste frisørsalon. Ejeren har
kun øje for den nye frisør Angela, og overvældet af jalousi beslutter Jenny sig for at finde ud af, hvem der

gemmer sig bag den nyankomnes tilsyneladende perfekte facade. 

Samtidig bliver en af salonens kunder fundet myrdet, og der går ikke lang tid, før der sker endnu et dødsfald.
Under den polerede overflade starter et farligt psykologisk spil, som truer med at ødelægge liv. Mistankerne

vokser sig stærkere, men sandheden bliver først afsløret, da det er alt for sent. 

Du afslører alle dine hemmeligheder til en person, der står bag dig med en skarp saks i hånden. Vælg ikke
den forkerte frisør.   
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