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Med døden til følge Bent Hendel Hent PDF Det virkede som om, politiet endelig havde fået en sag, der var
ligetil. 16-årige Benny er blevet myrdet, og moderens tilståelse virker sandfærdig og ægte. Men hvorfor blev
Benny dræbt? Det hele virker på én og samme tid ganske ligetil og utrolig kompliceret. For lige pludselig
vendes sagen på hovedet - et hus bliver sprængt i luften, en person bliver myrdet, en anden udsat for vold ...

Og sagen er kun lige ved at tage form ...

Forfatterparret Bent Hendel (f. 1929) og Ellen Hendel (f. 1928) har sammen skrevet en lang række krimier.
Bent Hendel fik som den første sin forfatterdebut med krimien "Bliv hvor du er – og gem dig godt" (1972).
To år senere udgav Ellen Hendel sin debutroman, der samtidig var et samarbejde med Bent Hendel: "En kniv

i ryggen" (1974).
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