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Hilsen til afdøde Bent Hendel Hent PDF Det er nogenlunde tilfældigt, at Lone vælger at gifte sig med den

omrejsende musiker Ivar i stedet for sin kollega advokatfuldmægtig Claus. Claus tigger og beder hende om at
vælge ham i stedet, men ender til sidst med at sige, at hvis Ivar en dag glider i en bananskræl og falder i

kloakken og dør, så skal hun bare knipse med fingrene, og så står han klar. Er det måske, derfor Lone tegner
en dyr livsforsikring på sin nye mand, inden hun tager med ham på turné rundt i den mørke provins?

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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