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Den usynlige bog Claus Lund Rosenkilde Hent PDF Bach-entusiast, alenefar og manuskriptvaluar Saxo
Haussmann er hovedarkitekten bag Det Kongelige Biblioteks nye store satsning, udstillingen Den usynlige
bog. Ud over en ganske særlig bog rummer udstillingen nogle af verdens mest sjældne bøger om magi og

dæmoner, og den skal vises under hvælvingerne i den gamle del af Biblioteket.
For at fejre færdiggørelsen af Den usynlige bog inviterer Bibliotekets direktion en lille eksklusiv gruppe
bidragsydere til et sær- arrangement, før udstillingen åbnes for publikum. 13 personer deltager i, hvad der

skal være en helt særlig festaften i den gamle kælder. Men noget går galt. En enorm orkan lægger København
uden strøm. Og med ét er Saxo og gæsterne uhjælpeligt fanget i den stort set mørklagte kælder fra 1600-tallet,

mange meter under den massive biblioteksbygning.
Selskabet indstiller sig på at vente i halvmørket og få det bedste ud af aftenen. Men situationen bliver

uholdbar, da en af deltagerne pludselig findes død. Saxo må opklare sagen, før endnu et mord finder sted.

Om forfatteren:
Claus Lund Rosenkilde er uddannet Bibliotekar og har efterfølgende læst Litteraturvidenskab. Han har

arbejdet som både bibliotekar og arkivar, før han grundlagde forlaget Rosenkilde & Bahnhof som han ejede
og drev i 15 år. Forlaget udgav mange forskellige genrer, men fokuserede særligt på klassiske krimier. Den

usynlige bog er hans skønlitterære debut.
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