
Testamentet der dræbte
Hent bøger PDF

Else Fischer
Testamentet der dræbte Else Fischer Hent PDF Henriette Fram havde flere penge, end hun kunne nå at bruge.
Hun var ikke tilfreds med sit testamente – det måtte laves om. Men hun nåede det ikke – hun døde inden.

Hvorfor smagte hendes natchokolade i den gamle lyserøde kop så bittert? Hvorfor var tante Paula så urolig, at
hendes mange armbånd klirrede og raslede, og det svandt stærkere end ellers i whiskeyflasken? Hvordan
kunne Peter sidde og fantaserer ved sit flygel – og samtidig gå på opdagelse i Bonnies værelse? Hvordan
kunne Rita have en sekscifret bankkonto, samtidig med at hendes mor var ved at gå bankerot? Og hvorfor
blev Bonnie en vinternat slået ned med en golfkølle og puffet i Øresund? Spørgsmålene hober sig op, og da
Bonnie Marshall og hendes ven, kriminalreporteren Morten skov, begyndte at få mistanke om, at gamle
Henriette Fram ikke var død på naturlig vis, skete der ulykker – og mord. Else Fischer (1923-1976) var en

dansk forfatter, der er mest kendt for sine krimier og i sin tid blev kaldt Danmarks Agatha Christie. Fischer fik
sin romandebut med værket "Telefonen er afbrudt" i 1957, og efterfølgende skrev hun 14 kriminalromaner.

Hun er kendt for at have gjort kriminalromanen bredt accepteret som både lødig og intelligent underholdning.
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