
Morderen lyver
Hent bøger PDF

Maria Lang

Morderen lyver Maria Lang Hent PDF Krimi af Sveriges svar på Agatha Christie. Morderen lyver er Maria
Langs første bog. Det er en rigtig puslespilskrimi med alt, hvad det indebærer af begær, jalousi og

forviklinger. Her introduceres den kække Puck. Hun møder intense Einar Bure, og da der sker et mord, støder
Sveriges svar på Lord Peter Wimsey, skarpe Christer Wijk, til.

Pucks tutor inviterer hende til at fejre midsommer, bade og sejle med sig selv og en lille gruppe venner i sit
sommerhus, på øen i søen Ulvlången. Blandt vennerne er Einar Bure. Sommernatten er forræderisk smuk, og
erotiske spændinger opstår mellem gæsterne. Da Puck og Einar er ude på en sværmerisk gåtur, overraskes de
af et skybrud og må søge ly under træerne. Puck gør et makabert fund under grangrenene. En af de kvindelige

gæster er blevet dræbt.
Einar tilkalder sin ven, Christer Wijk, fra drabsafdelingen i Stockholm, men da han kommer frem er liget

sporløst forsvundet.
Og morderen slår til igen ...
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