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She had a voice to die for ...A promising young singer is found dead in a clearing in a forest, gruesomely
murdered-her larynx cut out, and an antique music box placed carefully atop her body, playing a mysterious
lullaby that sounds familiar, but that no one can quite place. Chief Inspector Odd Singsaker, of the Trondheim
Police Department, still recovering from brain surgery, is called in to investigate. Singsaker, now married to
Felicia Stone, the American detective he met while tracking down a serial killer, fears the worst when another
young girl, also known for her melodic singing voice, suddenly goes missing while on a walk with her dog
one night.
As the Trondheim police follow the trail of this deadly killer, it becomes clear that both cases are somehow
connected to a centuries-old ballad called "The Golden Peace," written by a mysterious composer called Jon
Blund, in the seventeenth century. This lullaby promises the most sound, sweet sleep to the listener-and as
time ticks by, the elusive killer seems as if he will stop at nothing to get his hands on this perfect lullaby.
Se hva som er nytt på iTunes, og sjekk ut de 100 mest populære sangene, albumene, filmene, bøkene, appene
og videoene. Størst utbud av musikk til lave priser og med rask leveranse.

Big Dipper - Din Vinylspesialist - Stort utvalg i ny vinyl Hver dag fram mot jul får Christine besøk av artister
som spiller egne versjoner av kjente og kjære låter for å skape julestemning i studio – og i de tusen. Det
offisielle nettstedet for 100 årsmarkeringen for Edvard Griegs død. Musikkmagasin på nett. Oppdaterte
musikknyheter og konsertoversikt. Muligheter for å høre mp3-klipp av ny aktuell musikk. Plateanbefalinger.
SENTRUM SCENE: Musikk-Norge feirer året som gikk ved å dele ut et par dusin bronseharper under
kveldens Spellemann. Den gjeveste prisen gikk til Marcus. Kristopher Schau – ryddig rocker Kristopher Schau
gleder seg til å bli en 50 år gammel mann uten krenkende kraft. "1984" (G.
Orwell) Grundig analyse av "1984" på engelsk. Inkluderer biografi av forfatteren George Orwell.
Analyse/tolkning Spillsjefen elsker spill. Derfor har vi bra service, stort utvalg og lave priser. Noe du savner?
Klikk her - Spillsjefen tar saken!

