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Guldregn i oktober Maria Lang Hent PDF I oktober er der en af Skogas beboere, der vinder en million kroner.
Vinderen vælger at forblive anonym, og hurtigt løber sladderen løbsk, om hvem den heldige mon kan være.
Den uventede gevinst falder sammen med, at en fremmed mand kommer til Skoga en sen aften uden at give
sit ærinde i byen til kende. Pludselig sker der et mord, og der er nu hverken mangel på motiver eller intriger...

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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lang række krimier under pseudonymet Maria Lang. Efter sin debut i
1949 med krimien "Morderen lyver" udgav Maria Lang én krimi om
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