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Forbrydelsens Kunst Anne Sejrskild Hent PDF En række spektakulære mord og overgreb ryster den danske
kulturverden. Mordene har referencer til store værker i film- og kunsthistorien. Morderen kender sine ofre, og
forbrydelserne er dels hævn, dels led i et større kunstværk. Den anerkendte filminstruktør Ask Hedeman, der
provokerer filmverdenen med sine nyskabende film, møder saxofonisten Donna Eriksen til en reception. Ask
engagerer Donna til at deltage i den reklamefilm, han er ved at lave. Vesterbrobetjenten Bjørn Christiansen,
Asks barndomsven, sættes på mordsagerne. De tre inddrages mere og mere intenst i forbrydelserne, og til

sidst trækkes de alle helt ind i orkanens øje. Forbrydelsens Kunst er en skarptskåret psykologisk thriller, der
udspiller sig i hjertet af København. Et væld af tråde samles efterhånden til en fortælling om krænkelser,

kunst og kærlighed. Anne Sejrskild og Dennis Albrethsen præsenterer med Forbrydelsens Kunst et
udfordrende og anderledes bud på en storbykrimi.
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