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Dobbeltseng i Danmark Maria Lang Hent PDF Den svenske operasangerinde Camilla Martin opfører et
gæstespil på Det kgl. Teater i København, da opholdet afbrydes brat af en forfærdelig hændelse. Camilla
finder liget af en ung kvinde i sin elskers dobbeltseng, og inden længe er kvindeliget forsvundet igen!

Camillas mand, kriminalkommissær Christer Wijk, giver sig i kast med den svære optrevling af en sag uden
offer og uden motiv i et fremmed land, hvor han ingen beføjelser har – en sag, der meget vel kan betyde

enden på hans ægteskab.

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 svenske operasangerinde Camilla Martin opfører et gæstespil på
Det kgl. Teater i København, da opholdet afbrydes brat af en

forfærdelig hændelse. Camilla finder liget af en ung kvinde i sin
elskers dobbeltseng, og inden længe er kvindeliget forsvundet igen!
Camillas mand, kriminalkommissær Christer Wijk, giver sig i kast
med den svære optrevling af en sag uden offer og uden motiv i et

fremmed land, hvor han ingen beføjelser har – en sag, der meget vel
kan betyde enden på hans ægteskab.

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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