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Da Puck Bure vender hjem til Stockholm to uger tidligere end aftalt efter en rejse til Egypten, undrer hun sig
over, at hendes mand, Ejnar, ikke henter hende i lufthavnen. Han er heller ikke i lejligheden. I soveværelset

ligger der eksklusivt dameundertøj på sengen, og på badeværelset finder hun en smuk, ung kvinde i
badekarret, kvalt og druknet! Hvorfor var den myrdede i ægteparret Bures hjem? Og hvem kunne have ønsket

at rydde hende af vejen?

Puck Bure ringer straks til vennen, Christer Wijk, som er kriminalkommissær. Den myrdede kvinde har ingen
identitetspapirer på sig, men flere sæt nøgler, der giver et fingerpeg om, hvem hun er. Puck genkender to
nøgler, der passer til det bibliotek, hvor hun selv har en læseplads. Hurtigt får hun indkredset, at den døde

tilhørte den sam-me lille kreds af humanistiske studerende og kandidater, som hun selv færdes hjemmevant i.

Kriminalkommissæren får en vanskelig opgave med at trænge ind i det specielle akademikermiljø, hvor
indbyrdes misundelse og kærlighedsrelationer på kryds og tværs peger i mange retninger, når Christer Wijk

skal opklare, hvem der har begået forbrydelsen.

Maria Lang (1914-1991) var uddannet litteratur-historiker 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 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 et billede af forbrydelserne.
Romanerne foregår i 1950'ernes svenske kulturmiljø og er præget af karakterer, hvis seksuelle motiver, det

ofte er op Christer Wijk at opklare.
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Puck Bure ringer straks til vennen, Christer Wijk, som er
kriminalkommissær. Den myrdede kvinde har ingen identitetspapirer
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Christer Wijk skal opklare, hvem der har begået forbrydelsen.

Maria Lang (1914-1991) var uddannet litteratur-historiker og
arbejdede i perioden 1948-1974 som rektor og lektor ved Nya
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forbilledet Agatha Christie byggede hun sine historier op som et
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