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Klap ikke katten Maria Lang Hent PDF Når katten er ude, danser musene på bordet, lyder ordsproget – og

mens kriminalkommissær Christer Wijk er i Bangkok, sker der da også ting og sager i Skoga! Mens hans mor,
Helena Wijk, ligger alvorligt syg, indtager forbrydere af forskellig art hendes store, gamle villa. Huset er ikke
bare inficeret af skurke – det er også stuvet fuldt af gåder, som det tilfalder Christers kone, Camilla Martin, og
den unge politibetjent Jan at løse … Den svenske forfatter Dagmar Maria Lange (1914-1991) skrev en lang
række krimier under pseudonymet Maria Lang. Efter sin debut i 1949 med krimien "Morderen lyver" udgav
Maria Lang én krimi om året og bliver i dag betragtet som Sveriges første krimidronning. Maria Lang havde
en doktorgrad i litteratur og ved siden af virket som krimiforfatter skrev hun filmmanuskripter og skuespil

samt avisartikler om blandt andet opera.
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Maria Lange (1914-1991) skrev en lang række krimier under
pseudonymet Maria Lang. Efter sin debut i 1949 med krimien

"Morderen lyver" udgav Maria Lang én krimi om året og bliver i dag
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hun filmmanuskripter og skuespil samt avisartikler om blandt andet
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