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Springtur Bent Hendel Hent PDF Det er alle forældres værste mareridt, der bliver til virkelighed for Sannes
mor, da hendes femårige datter bliver hentet af en mand, der ikke er hendes far. Sanne bliver i stedet

kidnappet af en en hævngerrig kriminel, som Sannes mor tidligere har meldt til politiet for røveri. Politiet er
med det samme på sagen, men kidnapperen har et værdifuldt forspring, og velvidende, at hvert eneste sekund

tæller, strammes nettet for politiet i takt med at tiden går.

Bent Hendel (f. 1929) og Ellen Hendel (f. 1928) er et forfatterpar, der sammen har skrevet en lang række
krimier. Bent Hendel var den første af de to, der fik sin forfatterdebut. Det gjorde han med bogen "Bliv hvor

du er – og gem dig godt" (1972). To år senere udgav Ellen Hendel sin debutroman, der samtidig var et
samarbejde med netop Bent Hendel: "En kniv i ryggen" (1974).
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