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Anna, Mari og Fredrik er gamle venner. I tykt og tyndt har de holdt sammen trods deres indbyrdes
forskelligheder. Fælles for dem alle er, at de føler, de står i stampe både privat og professionelt. I et innovativt
øjeblik beslutter de sig for at starte et firma sammen. En anderledes kreativ virksomhed, hvis strategi er lige
så enkel, som den er genial: Kleopatras Kam – firmaet, som løser alle problemer. Fælleskompetencerne er
imponerende. Anna, Mari og Fredrik kan hjælpe med alt fra selvangivelser til selskabsarrangementer, og
firmaet bliver hurtigt en bragende succes. Indtil den dag en ældre kvinde træder ind på kontoret med en

usædvanlig forespørgsel, som hun er villig til at betale rundhåndet for.

KLEOPATRAS KAM er en vidunderligt fortalt historie om venskab og en veldrejet spændingsroman, der
lokker læseren med ind i menneske-sindets allermørkeste afkrog.
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