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En sort-hvid tråd før den sidste bøn Else Fischer Hent PDF Lotte Berger er en ung skuespillerinde med hele
livet og en lovende karriere foran sig. Men pludselig begynder mystiske hændelser at ske omkring hende.
Ingen kan finde hoved eller hale i det, men én ting er sikkert: nogen stræber Lotte efter livet. Og da hun en
dag er ombord på skibet M/S Nordlys, da der bliver begået nogle mord, mener politiet, at det er rent held, at

Lotte ikke er blandt ofrene – men ingen kan finde hverken hende eller morderen ...

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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