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Mordet på museet Ole Hyltoft Hent PDF En engelsk kvinde rejser til Danmark for at lede et nyligt åbnet
kunstmuseum, der ligger syd for København. Men det skal hurtigt vise sig, at det ikke bliver et helt
almindeligt job. For knap har kvinden indtaget sin direktørstilling, før et mord bliver begået imellem

malerierne, og et net af løgne, hemmeligheder, magtbegær og svindel bliver langsomt afsløret.

Den danske forfatter og samfundsdebattør Ole Hyltoft (f. 1935) er forfatter til omkring 25 værker. Hyltoft
udgav sin første bog "Tør du være fri?" i 1968 og debuterede som skønlitterær forfatter med den erotiske
krimiroman "Hvis lille pige er du?" i 1970. Siden har Ole Hyltoft udgivet både romaner, noveller, digte og
skrevet kronikker, artikler og anmeldelser for Berlingske, Politiken og . Udover sine skønlitterære udgivelser

har Ole Hyltoft i størstedelen af sit liv deltaget aktivt som samfundsdebattør. Han var i 49 år medlem af
Socialdemokratiet, indtil han i 2009 meldte sig ind i Dansk Folkeparti.
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