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Op i den blå luft Bent Hendel Hent PDF Forlaget skriver: Der er ikke en sky på himmelen den dag, fru
Terkelsen forsvinder. I bogstaveligste forstand forsvinder hun op i den blå luft. Sidste gang hendes mand så

hende, sad hun i en stol på terrassen. Da han vendte tilbage et par minutter senere, var hun væk.
Kriminalkommissær Gregersen bliver sat på sagen, der kun bliver mere og mere mystisk – for hvordan

forsvinder en person midt på dagen, uden at nogen lægger mærke til det? Og hvordan forsvinder en kvinde,
der er lam i begge ben uden at efterlade sig spor? Der kan næsten kun være tale om en forbrydelse ...

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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sammen skrevet en lang række krimier. Bent Hendel fik som den
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