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Dør om dør med døden Maria Lang Hent PDF I bydelen Östermalm i det indre Stockholm ligger et

hvidpudset hus fra det 19. århundrede. Huset rummer både lejligheder, en frisørsalon og et advokatkontor –
samt adskillige hemmeligheder, der langsomt kommer for en dag, da den unge advokat Lööw findes død på
gulvet i sin lejlighed. Husets mange beboere mistænkes for mordet og kriminalkommissær Christer Wijk må,
til tonerne af operaen ”Valkyrien”, konstatere at ”ufred i huset bor”. En ufred han ikke anede omfanget af,

selvom han personligt kender flere af husets beboere. Maria Lang (1914-1991) var uddannet
litteraturhistoriker og arbejdede i perioden 1948-1974 som rektor og lektor ved Nya Elementarskolan för
Flickor i Stockholm. Samtidig var hun en ekstremt produktiv forfatter, der især er især kendt for sine

puslespilskrimier om kriminalkommissær Christer Wijk. Ligesom forbilledet Agatha Christie, byggede hun
sine historier op som et puslespil, der brik efter brik samler det opklarende billede af forbrydelserne.

Romanerne foregår i 1950’ernes svenske kulturmiljø, præget af karakterer, hvis seksuelle motiver, det ofte er
op Christer Wijk at opklare.
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