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Virginia Is For Lovers Christina Hesselholdt Hent PDF Forlaget skriver: I 1985 blev Derek og Nancy Haysom
brutalt myrdet i deres hjem i Virginia. Datteren Elizabeth Haysom og hendes tyske kæreste Jens Söring blev
efter en længere efterforskning og en pinefuld retssag idømt livsvarigt fængsel for dobbeltmordet. Elizabeth
har forklaret at det var Jens Söring, som udførte mordene. Jens Söring har fastholdt at han oprindelig påtog

sig skylden for at beskytte Elizabeth og fordi han troede at han som diplomatsøn kunne påberåbe sig
immunitet. Men at det i virkeligheden var Elizabeth som myrdede forældrene. Skyldsspørgsmålet er aldrig
blevet afklaret. Virginia Is For Lovers er en roman bygget på et skelet af virkelighed. Fortælleren hedder Mr.
Up Front. Som en paparazzo-fotograf driver han rovdrift på kendte menneskers liv og offentlighedens enorme

appetit på hemmeligheder og gåder. Nu står Mr. Up Front med mordgåden fra 1985 i hænderne. Men i
virkeligheden er det tiden inden dobbeltmordet, hvad der førte til mordet, som interesserer ham. Han styrer de

fire hovedpersoner Elizabeth, Jens, Nancy og Derek gennem sin fortælling som var de heste og han
kusken. Hvad er hans eget motiv og hans egen sårbarhed? Han er ensom. Og synet af Elizabeth i et tv-

program om den gamle retssag har gjort ham forelsket.

Pressen skriver: ››Mord, sex og løgne på den finurlige måde… "Virginia is for lovers" er et paradoksalt
fornøjeligt værk, fordi Christina Hesselholdt er den suveræne stilist og humorist.‹‹***** - Børsen
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