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lugten af død at kende” indleder Klytaimnestra, da hun beskriver sit liv i byen Mykene, hvor hendes mand,
Agamemnon, er konge. På deres datters bryllupsdag, beordrer Agamemnon datteren ofret, hvorefter han

drager i krig i Troja. Sammen med sin elsker er det nu Klytaimnestra, der hersker i byen, og da Agamemnon
fem år efter vender hjem med sin nye elskerinde, begynder hun at planlægge Agamemnons død. Deres anden
datter Elektra, som lever i skyggen af sin smukke afdøde søster og dominerende mor, overvåger køligt og

kalkulerende Klytaimnestra, mens broren Orestes er sendt i eksil. Da de to børn endelig genforenes, beslutter
de at hævne Agamemnon og dræbe deres mor og hendes elsker, for på den måde at råde bod på familiens

dystre fortid. ”Et mesterværk.” – Daily Telegraph
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