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BESKRIVNING

Det började långsamt gå upp för honom vad just den här sången skulle betyda. Han ville inte höra. Inte nu.
Det var för tidigt. På tok för tidigt.Han försökte resa sig från fåtöljen men insåg skräckslaget att hans
fötter var fasttejpade i fåtöljens ben, armarna i armstödet. Samma silvertejp som effektivt hindrade hans
rop från att höras längre än fram till tröskeln in till dirigentlogen.OND MUSIK leder läsaren djupt in i
maktens korridorer och den klassiska musikens till synes eleganta och upphöjda miljöer. Dirigenten
Antoine Malås hud hittas prydligt upplagd på en fåtölj i dirigentlogen. Riksmordkommissionens nyligen
pensionerade chef, Kerstin Armfelt, utses till ledare för utredningen. En viss David Westerdahl
handplockas av Justitiedepartementet för att assistera henne. Westerdahl är tonsättare och f.d. chef som
tvingats avgå från sitt senaste chefsjobb på grund av anklagelser i samband med metoo-uppropen. Snart
hamnar det omaka paret i en värld av svek, politiska konspirationer, musikalisk mystik och våld.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Musik för alla - Spotify

You look like someone who appreciates good music. Listen to all your favourite artists on any device for
free or try the Premium trial. Play on Spotify

Google Play Music

Play the songs, albums, playlists and podcasts you love on the all-new Pandora. Sign up for a subscription
plan to stream ad-free and on-demand. Listen on your mobile ...

YouTube Music

Royalty-free music, stock sounds and audio for TV, film, and production projects. Discover high quality
tracks and loops in the Pond5 stock music library.
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