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Trekløveret og spøgelserne i hestestalden Else Fischer Hent PDF Michael sidder i et tog på vej til Jylland
sammen med sin fætter og kusine, tvillingeparret Alex og Louise. De skal holde efterårsferie sammen på en
stor gård. De griner og fjoller over, at deres bedstefar, gårdejer Mads Madsen har mistet alt sit personale, fordi
de mener, at det spøger i staldene. Men sådan noget tror de tre venner da slet ikke på, for der findes jo ikke
spøgelser - eller gør der ... 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. "Trekløveret" er en serie om
et tvillingepar og deres fætter, der altid kommer ud for mystiske hændelser. Den ene dag er det spøgelser, den
næste er det mystik i ruiner og ugen efter er det måske et diamantkup. Der sker altid ting og sager, og de tre

venners mod og sammenhold bliver hele tiden sat på prøve for at opklare de mystiske og spændende
begivenheder.
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