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Kirsebærofferet Bent Hendel Hent PDF "Kapslen med den dødbringende gift havde ligget i hendes taske
længe. Så længe, at den ligesom havde mistet sin farlighed. Ikke sådan at forstå, at giften var mindre

dødbringende i dag end for en måned siden. "Det er simpelt hen det farligste stof, vi har i apoteket," havde
den gamle sagt. "Et stænk på læberne, når du åbner kapslen, og du er færdig øjeblikkelig.""

Jonna har egentlig ikke planer om at myrde nogen, men da hun ved i tilfælde kommer i besiddelse af en
kapsel dødelig gift, begynder tankerne at strømme i nye retninger. At tømme kapslen ned i et kirsebær og så

give kirsebærret til sin mand … det lyder så enkelt, ikke?

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).

 

"Kapslen med den dødbringende gift havde ligget i hendes taske
længe. Så længe, at den ligesom havde mistet sin farlighed. Ikke
sådan at forstå, at giften var mindre dødbringende i dag end for en

måned siden. "Det er simpelt hen det farligste stof, vi har i apoteket,"
havde den gamle sagt. "Et stænk på læberne, når du åbner kapslen,

og du er færdig øjeblikkelig.""

Jonna har egentlig ikke planer om at myrde nogen, men da hun ved i
tilfælde kommer i besiddelse af en kapsel dødelig gift, begynder
tankerne at strømme i nye retninger. At tømme kapslen ned i et

kirsebær og så give kirsebærret til sin mand … det lyder så enkelt,
ikke?

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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