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Camilla på skillevejen Maria Lang Hent PDF Operasangerinden Camilla Martins ægteskab med

kriminalkommissær Christer Wijk ligger ikke længere på is – det står i flammer. Det hjælper ikke på sagen, at
Christer i stedet for at gå til premieren på Camillas nye forestilling kaster sig ud i en efterforskning af mordet
på en politimand, hvilket ganske naturligt må prioriteres højest. I mellemtiden roder Camilla sig ud i en

lyssky affære, da hun samler en charmerende blaffer op på vej til Stockholm. 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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