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Violer, min elskede Else Fischer Hent PDF Susanne Wainbergs liv kunne næsten ikke være bedre: Hun har
gang i en lovende karriere som radiospeaker og har netop taget hul på et helt nyt kapitel i sit liv sammen med
musikforlæggeren Martin Kelvin. De har kun kendt hinanden en måned, men følelserne er så intense, at de

hurtigt bliver forlovet. I denne tilstand af lykke tager Susanne hul på weekenden, som skal tilbringes sammen
med Martins familie. Men noget går helt galt. Før hun overhovedet når frem, finder hun en livløs mand på en

skovvej, og før hun kan ringe efter hjælp, bliver hun selv slået ned ...

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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