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Jan falder i snak med den 18-årige Daniela i toget fra Skoga, bliver han interesseret i den unge piges
familiehistorie, der synes at indeholde en lang række uforklarlige hændelser. Hvordan kan hendes mor og
mormor, der begge er enker efter dårligt lønnede lokomotivførere, have råd til at opkøbe og ombygge "Tre
Små Koner" og køre rundt i en sprit ny Alfa Romeo? Og hvordan kan man forklare alle de mærkelige

hændelser, der synes at omringe Skogas Veteran Jernbaneselskab? Det hele lader til at have at gøre med de
tyske transporter gennem Sverige under 2. verdenskrig … 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.

 

Da kriminalkommissær Christer Wijks unge forbundsfælle Jan falder
i snak med den 18-årige Daniela i toget fra Skoga, bliver han

interesseret i den unge piges familiehistorie, der synes at indeholde
en lang række uforklarlige hændelser. Hvordan kan hendes mor og
mormor, der begge er enker efter dårligt lønnede lokomotivførere,
have råd til at opkøbe og ombygge "Tre Små Koner" og køre rundt i

en sprit ny Alfa Romeo? Og hvordan kan man forklare alle de
mærkelige hændelser, der synes at omringe Skogas Veteran

Jernbaneselskab? Det hele lader til at have at gøre med de tyske
transporter gennem Sverige under 2. verdenskrig … 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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