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Ikke flere mord Maria Lang Hent PDF Krimi af Sveriges svar på Agatha Christie. Puck og Einar har været gift
i to måneder, da de beslutter sig for at tilbringe sommerens sidste ferieuge i Einars idylliske barndomsby,

Skoga, sammen med Pucks far, der er professor i egyptologi, og deres hvide egyptiske kat, Thotmes III. Pucks
far har indvilliget i at tage med på én ufravigelig betingelse: ikke flere mord. Han er træt af de forviklinger,
parret altid får rodet sig ud i. Men allerede efter den første nat brydes idyllen. Pucks far finder en død krop på
plænen. En ung mand er blevet dolket med hans store, egyptiske papirkniv. Sagen kompliceres, da flere og

flere melder sig som gerningsmænd. Men lange Christer Wijk fra Stockholms drabsafdeling støder til – også i
den tro, at han skal holde ferie med parret – og ved hjælp af Pucks observationer nærmer mysteriet sig en

tragisk løsning.
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