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Døden kommer til middag Peter Sander Hent PDF En dansk mand er på et kort visit i Sverige. Ufrivilligt
vikles han ind i et uhyggeligt morddrama, da hans bil en regnfuld oktobernat løber tør for benzin midt i de
svenske skove. Han forlader bilen og ser pludselig lyset fra et hus forenden af en lang sti. Ud af det blå lyder
et pistolskud. Han når at dukke sig i tide, men slår hovedet. Da kysten er klar, fortsætter han mod huset. Nu
har han virkelig brug for hjælp, men da han kommer frem til huset, er der ingen hjælp at finde - til gengæld

ligger der et lig i soveværelset og sporene efter tre forsvundne middagsgæster...

Peter Sander er blot et af de mange pseudonymer, som den danske forfatter Bengt Janus Nielsen (1921-1988)
skrev under. I dag huskes han især for sine spændende børne- og ungdomsbøger, herunder de verdensberømte

Kim-bøger. Også Hanne- og Kitty-bøgerne hører til blandt hans mest kendte og læste værker.
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