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Hvidklædt med lys i hår Maria Lang Hent PDF Klædt i den traditionelle hvide kjole med en lyskrans i håret
kommer en mystisk luciabrud en mørk decembermorgen på besøg hos lægen Staffan Palm og hans kone

Margot, hvor hun serverer kaffe og gløgg med et pift af stryknin. Kun Margot drikker af den forgiftede gløgg,
så lægen overlever til at fortælle historien om luciabruden til kriminalkommissær Christer Wijk, der nu står
over for en uhyggelig og mystisk sag. 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. "Læs den. Det er Maria Lang, når hun er bedst… allerbedst." – Else
Fischer, Berlingske Aftenavis "Overlegent dygtigt fortalt, stram i formen – der er ikke ét overflødigt ord – og

et passende mål reel spænding." – Jyllands-Posten

 

Klædt i den traditionelle hvide kjole med en lyskrans i håret kommer
en mystisk luciabrud en mørk decembermorgen på besøg hos lægen
Staffan Palm og hans kone Margot, hvor hun serverer kaffe og gløgg
med et pift af stryknin. Kun Margot drikker af den forgiftede gløgg,

så lægen overlever til at fortælle historien om luciabruden til
kriminalkommissær Christer Wijk, der nu står over for en uhyggelig
og mystisk sag. 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. "Læs den. Det er

Maria Lang, når hun er bedst… allerbedst." – Else Fischer,
Berlingske Aftenavis "Overlegent dygtigt fortalt, stram i formen –



der er ikke ét overflødigt ord – og et passende mål reel spænding." –
Jyllands-Posten
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