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Øjesten Jakob Melander Hent PDF Forlaget skriver: Under Besættelsen plejer en ung pige en engelsk pilots
sår i en hemmelig kælder. Hun forelsker sig, men forholdet får fatale konsekvenser, der kommer til at

række helt op i nutiden.Her ryster en makaber mordsag København. På Amager Fælled bliver en kvinde
fundet myrdet. Liget er præserveret, og hendes øjne fjernet med kirurgisk præcision. Lars Winkler fra

Københavns Politi er på sagen, og snart dukker endnu et lig op - pressen døber den spektakulære sag ´Ole
Lukøje-mordene´.

Øjesten er en krimi fra Københavns gader om familien og om ondskab gennem generationer. Øjesten er første
del i trilogien om Lars Winkler: Enspænder, far, tidligere punker - og én af Københavns Politis bedste

efterforskere. 

Pressen skriver:

»Stilsikker debut fra Jakob Melander . det en sand lise at læse en krimiforfatter, der kærer sig om ord. Som
hverken overgår eller nedgør det skrevne, og som helt åbenlyst har en kærlighed til sproget, der giver teksten

styrke og viser læseren respekt.«
***** - Merete Reinholdt, Berlingske

»Fængslende, spændende og meget svær at lægge fra sig. «
****** - Julie Lahme, Femina

»Krimidebutant kommer fornemt fra start. «
- Mie Petersen, Kristeligt Dagblad

»Uforbeholden ros til sprog, puls og tempo.«
**** - Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

»Flot københavnerkrimi . Der er både mystik og tempo, vildspor og vildskab i Jakob Melanders debut. «
**** - Marie Louise Toksvig, Ekstra Bladet

»Jakob Melander er så åbenlyst smaskforelsket i København, at så godt som hver side diverterer med
henrykte og ofte meget smukke stemningsbilleder.«

- Katinka Bruhn, Weekendavisen

»Det sner for dansk kriminallitteratur - Melanders særlige ingrediens er, at rockmusikkerens verden inddrages
på en elegant måde. Hertil kommer et uhørt modbydeligt plot.«

***** - Henrik Tjalve, Dagbladendes bureau

»Lovende debutroman, der handler om galskab og kærlighed.«
***** - Henning Frandsen, Fyns Stiftstidende 
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