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Bliv hvor du er og gem dig godt Bent Hendel Hent PDF Forlaget skriver: Da Jacob Riber kommer til sig selv,
har han fået hukommelsestab. Det eneste han er klar over, er, at han befinder sig i Østrig. I takt med at

brikkerne langsomt begynder at falde på plads, tårner spørgsmålene sig op. Hvorfor blev hans kone dræbt?
Hvorfor brød folk ind i deres campingvogn? Og så var der noget mystisk ved den ukendte danskers død, der
måske alligevel ikke skyldte en ulykke? For at opklare mysteriet tager Jacob tilbage til København – uden

helt at være klar over, hvad han roder sig ind i.

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).

 

Forlaget skriver: Da Jacob Riber kommer til sig selv, har han fået
hukommelsestab. Det eneste han er klar over, er, at han befinder sig i
Østrig. I takt med at brikkerne langsomt begynder at falde på plads,
tårner spørgsmålene sig op. Hvorfor blev hans kone dræbt? Hvorfor
brød folk ind i deres campingvogn? Og så var der noget mystisk ved

den ukendte danskers død, der måske alligevel ikke skyldte en
ulykke? For at opklare mysteriet tager Jacob tilbage til København –

uden helt at være klar over, hvad han roder sig ind i.

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).

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Bliv hvor du er og gem dig godt&s=dkbooks

