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Intrigernes hus Maria Lang Hent PDF Stockholms Opera er et hus fyldt med intriger og hemmeligheder. Det
ved både operasangerinden Camilla Martin og hendes mand kriminalkommissær Christer Wijk kun alt for
godt. Nu kommer det imidlertid frem, at nogen i operahuset har været involveret i et mord, og at en anden

bruger dette mord til pengeafpresning. Men det er bestemt ikke ufarligt at afpresse en morder...

"Intrigen i "Intrigernes hus" er så sindrigt spundet, at selv Maria Lang sjældent har præsteret noget lignende...
simpelthen et fund, der vil fryde enhver kræsen kriminallæser." – Berlingske Tidende

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.

 

Stockholms Opera er et hus fyldt med intriger og hemmeligheder.
Det ved både operasangerinden Camilla Martin og hendes mand

kriminalkommissær Christer Wijk kun alt for godt. Nu kommer det
imidlertid frem, at nogen i operahuset har været involveret i et mord,
og at en anden bruger dette mord til pengeafpresning. Men det er

bestemt ikke ufarligt at afpresse en morder...

"Intrigen i "Intrigernes hus" er så sindrigt spundet, at selv Maria
Lang sjældent har præsteret noget lignende... simpelthen et fund, der

vil fryde enhver kræsen kriminallæser." – Berlingske Tidende

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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