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Linda Lykke Jacobsen sitter och följer valrysaren framför TV:n och
hör kommentatorerna tala om socialdemokraternas nederlag och om
”ett historiskt kliv åt höger” men det enda hon kan tänka på är sin
man, den nu avgående finansministern. För de flesta betraktare är

han en briljant politiker och en självklar efterträdare till
partiledarposten, men Linda ser någonting annat. Efter trettio års

äktenskap kan hon läsa minsta tecken och vet när det är dags att ligga
lågt – men hon vet också att det aldrig hjälper.Kungamordet – en

fristående fortsättning av succéromanen Kronprinsessan (2003) – är
en inträngande skildring av maktens innersta väsen, både i dess
offentliga betydelse och i dess privata. Det har blivit en stark och

oavlåtligt spännande roman om dem som styr och dem som drabbas,
om makt och vanmakt – och ytterst: om förövare och offer.

”Maktlöshet förlamar. Det är en insikt som Holst flyttar från hjärnan
rakt in i mellangärdet.” – Sydsvenska Dagbladet”Holst har tagit på
sig en stor uppgift: att avslöja maktens väsen – vilket betyder att det i
synnerhet är mäns förhållande till makt och kvinnors förhållande till
män med makt hon skjuter skarpt på – verkligen skarpt…. Starkast är

Kungamordet i sin skildring av de mekanismer som förenar en
våldsman och hans offer i ett ömsesidigt beroende.”  - Berlingske
Tidende"Hon sätter fingret på några aktuella frågor: den politiska

maktens trovärdighet eller snarare bristen på densamma,
integrationsproblem, tvångsäktenskap och först och främst den

avskyvärda hustrumisshandeln som förekommer i alla sociala skikt –
också bland politiker, vars program understryker likhet mellan

könen.  Kristeligt Dagblad *    Tidernas försäljningssuccé i Danmark
– 125.000 sålda ex de första tre månaderna*    Över 250.000



exemplar av Kronprinsessan hittills i Sverige*   Huvudbok i
Månadens Bok i augusti
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