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Tenoren Øystein Wiik Hent PDF Blodet virkede fantastisk naturtro. Angsten i Medinas blik tolkede man som
udsøgt skuespilkunst. Han holdt sig for struben og vaklede usikkert hen mod orkestergraven. Publikum

applauderede. Aldrig havde man set større indlevelse hos en scenekunstner! Så slap han grebet om sin hals,
og hans varme blod pumpede ud ad det åbne sår med en kraft som en højtryksspuler. En stråle ramte

Poikonen i ansigtet.

"Din satan!" råbte dirigenten. "Hvad er det, du laver?" Han spyttede fortvivlet. "Din perverse tenordjævel!"
Den verdensberømte tenor James Medina bliver skudt ned for åbent tæppe, mens han står på scenen i Operaen

i Oslo. Drabet bliver optakten til en række voldsomme hændelser, som sender chokbølger gennem den
internationale operas underverden - og operakritikeren Tom Hartmann ud på sit livs glidebane.

En forrygende og hæsblæsende krimidebut fra norske Øystein Wiik, der som international operasanger og
skuespiller kender det depraverede og kulørte miljø indefra. Skal man kåre Nordens mest underholdende

krimiforfatter, må Øystein Wiik tage prisen.

"Tenoren" har tidligere været udgivet under titlen "Dræbende applaus".

 

Blodet virkede fantastisk naturtro. Angsten i Medinas blik tolkede
man som udsøgt skuespilkunst. Han holdt sig for struben og vaklede
usikkert hen mod orkestergraven. Publikum applauderede. Aldrig
havde man set større indlevelse hos en scenekunstner! Så slap han
grebet om sin hals, og hans varme blod pumpede ud ad det åbne sår
med en kraft som en højtryksspuler. En stråle ramte Poikonen i

ansigtet.

"Din satan!" råbte dirigenten. "Hvad er det, du laver?" Han spyttede
fortvivlet. "Din perverse tenordjævel!" Den verdensberømte tenor
James Medina bliver skudt ned for åbent tæppe, mens han står på
scenen i Operaen i Oslo. Drabet bliver optakten til en række
voldsomme hændelser, som sender chokbølger gennem den
internationale operas underverden - og operakritikeren Tom

Hartmann ud på sit livs glidebane.

En forrygende og hæsblæsende krimidebut fra norske Øystein Wiik,
der som international operasanger og skuespiller kender det

depraverede og kulørte miljø indefra. Skal man kåre Nordens mest
underholdende krimiforfatter, må Øystein Wiik tage prisen.

"Tenoren" har tidligere været udgivet under titlen "Dræbende
applaus".
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