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Pandoras æske Paul Bach Hent PDF Scenen for Paul Bachs thriller, PANDORAS ÆSKE, er den danske

musikbranche, hvor sangeren Sophie Olsen pludselig og uventet er blevet et verdenshit. Hemmeligheder fra
fortiden, som truer med at ruinere hendes karriere, får Wulf, hendes noget anløbne manager, til at gøre, hvad
han mener er nødvendigt for at stoppe den katastrofe, afsløringen vil være. Men da Pandoras æske først er

åbnet, får det uoverskuelige og tragiske konsekvenser for historiens personer. Paul Bach har været medejer af

selskaberne Harlekin og Sonet, hvor han sammen med kompagnoner har stået bag lanceringen af en række af

Danmarks mest elskede kunstnere, blandt hvilke tæller Bamse, Clausen og Petersen, Povl Dissing, Frits

Helmuth, Eva Madsen, Johnny Madsen,  De Nattergale, Sanne Salomonsen samt Troels Trier og Rebecca

Brüel. Desuden udgav Sonet Gasolins første plade i 1970. Paul Bach er tidligere udkommet med krimien Frit
fald og filmmanuskriptet til Sextet.

 

Scenen for Paul Bachs thriller, PANDORAS ÆSKE, er den danske
musikbranche, hvor sangeren Sophie Olsen pludselig og uventet er
blevet et verdenshit. Hemmeligheder fra fortiden, som truer med at
ruinere hendes karriere, får Wulf, hendes noget anløbne manager, til
at gøre, hvad han mener er nødvendigt for at stoppe den katastrofe,
afsløringen vil være. Men da Pandoras æske først er åbnet, får det
uoverskuelige og tragiske konsekvenser for historiens personer. Paul
Bach har været medejer af selskaberne Harlekin og Sonet, hvor han
sammen med kompagnoner  har stået bag lanceringen af en række af

Danmarks mest elskede kunstnere, blandt hvilke tæller Bamse,
Clausen og Petersen, Povl Dissing, Frits Helmuth, Eva Madsen,

Johnny Madsen,  De Nattergale, Sanne Salomonsen samt Troels Trier



og Rebecca Brüel. Desuden udgav Sonet Gasolins første plade i
1970. Paul Bach er tidligere udkommet med krimien Frit fald og

filmmanuskriptet til Sextet.
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