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Kirsebær i november Maria Lang Hent PDF Kriminalkommissær Christer Wijks mor leder hans
opmærksomhed hen på et gammelt dødsfald. Hun mener, der måske er tale om giftmord, og da der næsten er
gået 25 år, vil det snart være sidste udkald, hvis den skyldige skal retsforfølges. I Sverige bliver en mordsag
nemlig forældet efter 25 år. Men Christer Wijk har en svær opgave foran sig: Gerningsstedet er der ikke

længere, og flere af vidnerne er døde. Selv efter så mange år har han tiden imod sig!

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.

 

Kriminalkommissær Christer Wijks mor leder hans opmærksomhed
hen på et gammelt dødsfald. Hun mener, der måske er tale om
giftmord, og da der næsten er gået 25 år, vil det snart være sidste
udkald, hvis den skyldige skal retsforfølges. I Sverige bliver en

mordsag nemlig forældet efter 25 år. Men Christer Wijk har en svær
opgave foran sig: Gerningsstedet er der ikke længere, og flere af
vidnerne er døde. Selv efter så mange år har han tiden imod sig!

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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