
Anvend aldrig arsenik
Hent bøger PDF

Maria Lang

Anvend aldrig arsenik Maria Lang Hent PDF En dag banker det på døren hos forfatterinden Almi Graan, og
udenfor står tre forfatterkolleger, der vil have hende med i en alliance mod forfattersammenslutningen

Detektivakademiet i Stockholm. Men det bliver en hård omgang, da det viser sig, at forfatterne er rivende
uenige om alt andet end deres modstand mod Detektivakademiet. Da en af deltagerne bliver forgivet, bliver
Christer Wijk tilkaldt, og spørgsmålet er nu, om morderen skal findes i Detektivakademiet eller blandt den

nye alliance…

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.

 

En dag banker det på døren hos forfatterinden Almi Graan, og
udenfor står tre forfatterkolleger, der vil have hende med i en
alliance mod forfattersammenslutningen Detektivakademiet i
Stockholm. Men det bliver en hård omgang, da det viser sig, at

forfatterne er rivende uenige om alt andet end deres modstand mod
Detektivakademiet. Da en af deltagerne bliver forgivet, bliver

Christer Wijk tilkaldt, og spørgsmålet er nu, om morderen skal findes
i Detektivakademiet eller blandt den nye alliance…

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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Anvend aldrig arsenik&s=dkbooks

