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Til en julefrokost hos sine forældre indvilliger den universitetsstuderende Jens i at hjælpe sin far med at
opklare den 20 år gamle sag Lagkagemordet, som fandt sted i kunstnermiljøet omkring kendte navne som

Asger Jorn, Richard Mortensen osv.

De gamle sagsakter åbnes og gennemgås på ny, hvilket fører til en rejse ind i en verden af galskab og
genialitet, erotisk frisættelse, splid og misundelse og spørgsmålet om kunstens rolle i et samfund, der er under

forandring. 

På trods af generationskonflikten mellem far og søn viser det sig, at den garvede politimands på mange måder
konservative verdenssyn og metoder og Jens´ analytiske og akademiske verden ikke ligger så langt fra

hinanden, som man umiddelbart kunne tro.      

 

Uddrag af bogen
Det var en voldsom oplevelse for de tre sønner, da farens beretning om Lagkagemordet bankede ind i deres
bevidsthed i julen. Jens kom fra da af altid til at tænke på mordet, når han hørte lyde, som når en tung bog

falder på gulvet, når én knuser skallen på et kogt æg, og når en mand står i læ for regnen uden for en
forretning. Og så selvfølgelig når der blev budt på lagkage til kaffen.

Året før havde der været en halvdårlig stemning i hele julen med småskænderier, især mellem faren og Jens,
men i år var det lidt anderledes.      

 

Om forfatteren
Jes Vestergaard (f. 1947) bor i Aalborg og har læst økonomi, dansk og filosofi på universitetet. Han har

tidligere skrevet tre romaner med forskellige temaer: De røde og de døde (2009), Lægeroman 2.0 (2011) og
Os almindelige (2013). Mord for kunstnere er hans første krimi. 
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