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Hvor intet bryder vinden Leonora Christina Skov Hent PDF Syv danske kunstnere og forskere får et frit
arbejdsophold af en gådefuld velgører på den ubeboede ø, Stormø. De glæder sig til en måned langt fra

alting, men det overrasker dem alligevel at blive indlogeret i et glashus uden kontakt til omverdenen og uden
mulighed for at komme væk. Stemningen bliver hurtigt anspændt, og da en af dem forsvinder i skoven, og en
anden falder i døden, indser resten, at noget er helt galt. Er der en morder iblandt dem? Og hvem er næste

offer? Snart fletter deres livshistorier og hemmeligheder sig ind i hinanden, og en større historie om
besættelse, udnyttelse og personligt ansvar tager form.

Hvor intet bryder vinden er en samtidsthriller inspireret af de klassiske mysterier og et portræt af syv meget
forskellige mennesker, der bliver tvunget til at se deres fortrængninger i øjnene.
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