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Fire vinduer mod gården Maria Lang Hent PDF Ejendomskomplekset Korpen i provinsbyen Skoga er under
ombygning, og i den forbindelse flyttes et byggestillads frem og tilbage foran forskellige vinduer. Tre
bestemte ruder bliver på skift blokeret – de har det tilfælles, at de alle bruges til at udspionere et fjerde
vindue, der er overordentligt interessant. Men hvorfor lige dette vindue? Det finder kriminalkommissær

Christer Wijk ud af, da der sker et mord bag netop dette vindue…

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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