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Sort sommer Maria Lang Hent PDF Den fredelige svenske provinsby Skoga ligger og putter sig ugenert i
Sveriges skønne natur uden for omverdenens blikke. Det vil den dynamiske fabrikant Torgny Welin lave om
på ved at tiltrække turister til den lille solbeskinnede by og sætte gang i omsætningen. Det er imidlertid ikke
alle, der er lige begejstrede for Torgnys planer, og det kommer til udtryk på yderst makabre måder. Heldigvis
er kriminalkommissær Christer Wijk på ferie i Skoga, så den morder, der nu jager en skræk i byen, får kamp

til stregen.

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.

 

Den fredelige svenske provinsby Skoga ligger og putter sig ugenert i
Sveriges skønne natur uden for omverdenens blikke. Det vil den
dynamiske fabrikant Torgny Welin lave om på ved at tiltrække

turister til den lille solbeskinnede by og sætte gang i omsætningen.
Det er imidlertid ikke alle, der er lige begejstrede for Torgnys planer,
og det kommer til udtryk på yderst makabre måder. Heldigvis er
kriminalkommissær Christer Wijk på ferie i Skoga, så den morder,

der nu jager en skræk i byen, får kamp til stregen.

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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