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Telefonen er afbrudt Else Fischer Hent PDF Forlaget skriver: En godsejer praler til en sammenkomst, at hans
schæferhunde er så gode vagthunde, at ingen vil kunne stjæle så meget som en tandbørste fra ham. Det skal
han ikke sige to gange, før en håndfuld venner begynder at planlægge "det perfekte tyveri". Sammen lægger
de en plan, hvor Lotte udvælges til at skulle melde afbud til godsejerens næste arrangement, så hun kan bryde
ind ad hans tårndør, som er låst op af en af de andre gæster. Herefter skal Lotte blot stjæle tandbørsten, og
tyveriet er fuldendt – men noget går grueligt galt. Godsejeren findes myrdet, og Lottes armbånd findes på

gerningsstedet. Til gengæld har de fem andre motiv til at myrde godsejeren, så sagen er vidt åben, da de seks
venner mødes på Lottes landsted, hvor en snestorm pludselig raser og spærrer dem inde. Fem uskyldige og en

morder.

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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