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“Hvordan undslipper man sin døde brors skygge, det spørgsmål har jeg endnu ikke fundet svaret på. Lederen
af Det Radikale Venstre og landets kommende statsminister myrdet i sine forældres hjem i Charlottenlund.
Fundet i sin brors blodige favn og med drabsvåbnet — en økse — ved sin side.Presset ud af politikorpset og
med en bror, der er dræbt i tjenesten, er Andreas Bjørn på vej direkte mod afgrunden. Og da eks-kæresten
Katharina, lillesøster til både offer og hovedmistænkt, beder om hjælp, står han over for sit livs dilemma. Og
morderen er langtfra færdig … 33 år tidligere i Athen slog juntaen ned på fredelige demonstranter med uhørt
brutalitet. I et kaos af molotov-cocktails og revolutions-romantik mødte en ung dansk arkæolog kærligheden
og blev forandret for altid. Hvilken andel har fortidens heksekedel af sex og politik i nutidens tragedie? Og
kan Andreas undslippe sin døde brors skygge og standse morderen, før det er for sent?Elektra er inspireret af
fortællingen om Kain og Abel.
Det er en krimi om, hvad der sker, når kærlighed bliver til had, om hævnens altødelæggende kraft — men
også om menneskets evne til at overvinde selv den sværeste modstander. Anmeldelser:Lone Knudsen, fra
bloggen Krimihjerte:"Plottet er virkelig godt skruet sammen, det er en krimi på allerhøjeste niveau. Efter min
mening er det Jakob Melanders absolut bedste krimi til dato ... Elektra er en krimi, som du nødigt ligger fra

dig når du først er gået i gang. Og WAUW for en slutning, den er ikke for alt for sarte sjæle ... For mig har det
været årets krimi-oplevelse. Den SKAL du simpelthen bare læse, for den har det hele - et fantastisk godt plot,
yderst velskrevet og den var en læseoplevelse ud over det sædvanlige. Hvis du kun ønsker at læse én krimi i år
- så skal du vælge denne." Jannik Lunn, Bogpusheren:"Læserne må gennem mange dramatiske optrin inden
den uhyggeligt spændende afslutning. Jakob Melander har med Elektra skrevet sin absolut bedste krimi hidtil,
hvor ingredienserne foruden hævn er politik og sex, men også kærlighed og had." Mette Camilla Melgaard,
KulturXpressen:"... spænding er jævnt fordelt igennem hele bogen og siderne vender næsten sig selv." Læs
hele anmeldelsenTine, fra bloggen Frk. Tines krimitanker:"Den er virkelig velskrevet og i et sprog der er
hverdagsagtigt og bare flyder og får personerne til at fremstå troværdige ... en virkelig god og tankevækkende
bog om hvad både kærlighed og dybt sort had, (måske) kan drive mennesker til."
She fell in love with Murdock during a mission for Stick to bring Murdock into the organization. The space
has been an entertainments venue for decades. Największym priorytetem jest jakość oferowanych produktów.
Elektra the warrior survives a near-death experience, becomes an assassin-for-hire, and tries to protect her
two latest targets, a single father and his young daughter, from a group of supernatural assassins. Predávame
hliníkové profily a hliníkové plechy. De venta exclusiva en Tiendas Elektra. Komplettanbieter für
Solaranlagen.
Elektra the warrior survives a near-death experience, becomes an assassin-for-hire, and tries to protect her
two latest targets, a single father and his young daughter, from a group of supernatural assassins. B. com.
Strom ist unsere Stärke Elektra Natchios was born on a Greek island near the Aegean Sea to Hugo Kostas
Natchios and his wife Christina Natchios. ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego
zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów przemysłowych. R. Genossenschaft Elektra,
Jegenstorf, Stromversorgerin für 23 Gemeinden der Kantone Bern und Solothurn. Fax : +33 4 50 43 48 44.
Now 50 years old, Elektra Lamour has had a long and fruitful history with The SCORE Group. Elektra
Natchios, the daughter of a Greek ambassador, studied the martial arts as an adolescent.
She fell in love with Murdock during a mission for Stick to bring Murdock into the organization. I pick these
girls up, take them back to my place, fuck 'em, film 'em, kick 'em to the curb and share it with you on the
Internet. elektrahellas, ondal.

