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EN KOLD EFTERÅRSDAG vågner Haugesund til drabet på en kvinde. Hun er blevet kastet ud fra et højhus.
Drabet var varslet. Dagen før modtog journalist Viljar Ravn Gudmundsson på Haugesunds Avis en mail, som
han ikke tog alvorligt. Mens politiet afhører Viljar, modtager han en ny mail med endnu en forudsigelse.Den
dygtige, men excentriske efterforsker Lotte Skeisvoll får til opgave at standse drabsmanden, før han opfylder

sine egne profetier, og hun har travlt. Offer efter offer dør.I baggrunden for det hele står dirigenten med
taktstokken i sit personlige rekviem. Han har partituret og kender noderne.Det er ham, der er Maestro. 

MAESTRO overrasker og underholder. Geir Tangen leger med genrens konventioner og med læseren, mens
han introducerer et rigt og interessant persongalleri. 

"MAESTRO er første roman med journalist Viljar Ravn Gudmundsson og efterforsker Lotte Skeisvoll. Jeg må
bøje mig i støvet og sige, at det rent faktisk er lykkedes denne debutant at skabe en original og meget solid

krimi - tæt på det perfekte." Bognørden.dk * * * * *

"Jeg glæder mig afsindigt til at læse de næste to bøger i serien. Denne er i hvert fald anbefalelsesværdig og
jeg tænker, at den vil begejstre læsere, som godt kan lide fx Jo Nesbø." Bechsbooks.dk * * * * *

"Overordnet set blev jeg underholdt rigtigt godt undervejs i historien i denne elegante og spændende
historie. Geir Tangen har helt styr på sine virkemidler og fortælleteknikker, og det er tydeligt, at han er en

erfaren både krimilæser og krimiserieseer!" Drustrup.dk * * * * *

"Et velkomponeret mesterstykke, der bør læses af alle med hang til nordiske krimier." Litteratursiden.dk
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