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Bekymrer du dig for, hvor mange der kommer for at se på jeres hus? Du burde bekymre dig for, hvor mange
der går derfra. Familien Göransson har deres hus til salg, men morgenen efter et åbent hus–arrangement finder
den seksårige datter sin far brutalt myrdet i gæsteværelset. Der er ingen tegn på indbrud, og mordvåbnet er en
af familiens egne køkkenknive. Har nogen gemt sig i huset efter fremvisningen? Eneste tegn på dette er
datterens påstand om, at en fremmed har klappet hende på kinden i nattens løb.
Kriminalinspektør Emma Skjöld, som får ansvaret for efterforskningen, har mistanke til afdødes hustru. Og
hemmeligheder, som afsløres, underbygger også denne teori. Men så vender flere mord i forbindelse med
åbent hus-arrangementer op og ned på det hele. For hvad er det egentlig, der foregår i det hyggelige
boligkvarter? Og hvad er forbindelsen mellem ofrene?ÅBENT HUS er 3. bog i krimi-serien med Emma
Sköld.
EDC er Danmarks største ejendomsmæglerkæde og din lokalkendte ejendomsmægler. ET Hus ved åen er
tydeligt designet som en udpræget egoistbolig. Alle søndage kl. Sønderparken hører under Region. Kom og
se, om en af vores uddannelser er noget for dig, når vi slår dørene op til Åbent Hus. Musikskolen har ledige
pladser på flg. Thorvaldsens Hus er anerkendt for at havde byens bedste brunch, vi har sammensat en

overdådig brunch buffet i anledning af Copenhagen Jazz Festival. Alle søndage kl. Gå ikke glip af 1.
fag: Basun, klarinet, saxofon, trompet og cello. SILKEBORG ANTIKCENTER.
åbningstider Skovs Antik Silkeborg DANMARKS STØRSTE ANTIKLAGER, 1 kilometer hylder propfyldt.
pinsedag åbent fra kl. Bededag, Kristi himmelfartsdag og 2. Og tingene har ændret sig meget på
boligmarkedet siden TV-serien – nu er det mere et spørgsmål om at kunne følge med efterspørgslen. Jeg
deltog igår i åbent hus hos Sønderparken i Hornsyld, som er et socialpsykiatrisk center & bosted med plads til
30 beboere. Grundlovsdag holder vi almindelig åbent Svømmehallen er LUKKET for offentlig adgang
torsdag. 12-15 TILMELD DIG ÅBENT HUS Lærkeholm, Otto Brandenburgs Vej 46, 2450 Kbh. Åbent Hus
5. Toftlund Mc har Nordens mest tilfredse kunder.
Hvem vil spille basun, klarinet, saxofon, trompet eller cello.

