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Gidslerne Bent Hendel Hent PDF "Gennem dørkikkerten kunne hun se to mænd derude i tusmørket
"Hvem er det?" råbte hun. "Hvad drejer det sig om?"

"En ulykke," råbte den ene af mændene. "Vi skal bruge en telefon. Det haster."
Ulla åbnede tøvende døren, og mændene masede ind, skubbede hende til side og trampede videre ind i stuen,

hvor Henning kom til syne – i bare fødder og badekåbe."

Tankeløst lukker Ulla de to mænd ind i sit hus og ser alt for sent pistolen i den enes hånd. Pludselig sidder
hun og hendes mand som gidsler i deres eget hjem ...

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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