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Koldt lys¤Eva Pierre Makyo Hent PDF Forlaget skriver: Som følge af en ufattelig, nærmest overnaturlig evne
til at forføre, har skuespillerinden Eva Gellos karriere lige fra starten kunnet beskrives som behagelig. På
teateret går hun fra succes til succes, og snart modtager hun lokkende filmtilbud. Men opmærksomhed kan
være flygtig. Gennem et par år er hun berømt, og alle taler om hende. Men hun lader sig forgifte af glans,

rigdom og overfladisk kærlighed. En dag møder hun tre venner, der har kendt hinanden siden ungdomsårene
og er svejset sammen af en pagt bygget på en filosofi, som er lige så enkel, som den er dyb: "Den, der

forenes, vil altid være stærkere end den, der adskilles". De tre mænd bliver alle forelskede i den smukke Eva,
og det er begyndelsen til deres pagts hårdeste prøve. Deres venskab kan ikke undgå at blive påvirket. Og den,

der adskilles, og lige ved at vinde over den, der forenes...
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