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Violet Hvids kranium Thomas Wivel Hent PDF Forlaget skriver: Hvem har myrdet Violet Hvid, og hvad
afslører mærkerne på halsen? Hendes kæreste, den græske pianist Dimitris Nikanor, står anklaget for at have
kvalt hende. Han er den sidste, der er set med hende i Kongens Have. Men er der en tredje part involveret, og

er Violet selv skyldfri? Pianistens digte rummer de gådefulde svar.

Uddrag af bogen
Gruppebillede af mord.   

Den afviste have for enden af baren i dine øjne.   

Oktober ser bort fra Violets gravfred.         

Om forfatteren 
Thomas Wivel har i 30 år ernæret sig som turnerende komiker og har sideløbende bygget et navn op som
forfatter. Denne bog er en krimi fra hans hånd, og det er en krimi, der eksperimenterer med konventionerne.

Den er sat sammen i digte. Digtene beskriver forløbet, mordet og afslører nøglerne til en opklaring.

Thomas er født i 1967 og er far til fire. Han er kendt fra adskillige medier. Han har ytret sig i Berlingske
Tidendes debatspalter, han har skrevet essaysamlinger, børnebøger, kortprosa, krimier og digte. 
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