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Orkestergraven Unni Lindell Hent PDF Siv Ellen Blad på 42 spiller bratsch i et orkester. Om dagen arbejder
hun på et postkontor. En kold vinternat bliver hun dræbt på vej hjem fra en koncert og fundet død i en grøft

på Vinderen i Oslo.

Kriminalkommissær Cato Isaksen finder hurtigt ud af, at flere mænd kan have haft grund til at dræbe Siv
Ellen Blad: Eks-manden Axel Blad eller hans stedsøn, musikeren Pavel Pletanek, naboens husven, en

pensioneret advokat eller en ung postkunde. Hvem af disse mænd dræbte hende og hvorfor?I denne femte
roman med kriminalkommissær Cato Isaksen tager sagen en dramatisk vending, da morderen lægger
politiefterforskeren for had og på sin uhyggelige og udspekulerede måde invaderer hans familieliv.

CITAT FRA BOGEN:
»Hun havde fået ham til at føle sig så lille, som et barn. Som det barn han helst ville glemme, at han havde
været. Hun havde fået ham til at genopleve alle tabene. At planlægge et drab var absurd, nærmest som at

flyve. Han havde sat en cd på, var gledet og havde ramt kanten af kommoden i hendes soveværelse. Smerten
fyldte ham med raseri. Da han rejste sig igen, var alt forandret. Hun havde gennemskuet ham. Hun måtte dø.

Han bestemte sig for at gøre det nogle dage senere. Og nu var hun død.«
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