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Tre vänner, ett café och några mord ? Kleopatras kam är företaget
som ?löser människors problem?. Det grundas av Anna, Mari och
Fredrik, vänner sedan länge och alla i behov av förändring. Mari har
levt flera år på Irland och upplevt en tragisk kärlekshistoria som
förföljer henne. Hon har lämnat sin fasta anställning och är beredd

att göra allt för att bli lycklig igen. Anna har tröttnat på sitt
kringflackande liv och sina otaliga älskare. Hennes café är en trivsam
mötesplats, men omsorgen om en sjuk pappa gör att hon behöver
pengar. Fredrik kämpar med sin ensamhet och sina demoner från
barndomen. Han värjer sig genom att fly in i en värld av musik och
dans på eleganta nattklubbar.  Kleopatras kam blir snabbt en succé.
Människor söker och får hjälp, med allt från skattedeklarationer till
middagsbufféer och barnuppfostran. Men en dag dyker en äldre
kvinna upp på kontoret med en underlig förfrågan. ?Jag har ett

uppdrag åt er?, säger hon. ?Jag vill att ni ska mörda min man.? Efter
att ha levt i förtryck ett helt liv vill hon leva lycklig de få år hon har
kvar, och hon är beredd att betala ordentligt om de hjälper henne ? 
Trots sin originella affärsidé hade Mari, Anna och Fredrik aldrig

väntat sig ett sådant uppdrag. Nu ställs allting på sin spets och snart



upptäcker de att de egentligen inte vet någonting om varandra eller
hur långt de är beredda att gå ...  Kleopatras kam är en oerhört

spännande roman om hämnd och försoning, lycka och sorg, kärlek
och hat, rätt och fel. Svarta upplevelser och desperation blandas med

nybakade bullar och skratt. Samtidigt är det ett omskakande
relationsdrama med älskande människor som hittar olyckan ? och

lyckan ? där de minst anar det.  
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