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Stjernebilleder Louis Jensen Hent PDF Forlaget skriver: To lig bliver fundet kort tid efter hinanden. Halsen
skåret over, begge ridset i panden og på kroppen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om en seriemorder.

Efterforskningen går i tomgang. Kriminalkommissæren er helt på bar bund og står komplet magtesløs over for
de mærkeligt arrangerede lig med de mystiske ridser i huden. Han ser sig derfor nødsaget til at indhente
utraditionelle forstærkninger, og et anonymt tip sætter ham i kontakt med en billedkunstner, hvis særlige
intuition og psykiske konstitution måske kan sætte ham i stand til at nytænke sagen. Dermed befinder en

billedkunstner sig pludselig midt i en mordgåde.
Stjernebilleder er en hvirvlende roman om mord og kunst, sandhed og tro. Med et sikkert greb og sit
sædvanlige skæve blik vender Louis Jensen de sædvanlige krimi-konventioner på hovedet og erstatter

retsmedicinerens kolde facts med kunstens særlige erkendeform.
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