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Det er nogenlunde tilfældigt, at Lone vælger at gifte sig med den omrejsende musiker Ivar i stedet for sin
kollega advokatfuldmægtig Claus. Claus tigger og beder hende om at vælge ham i stedet, men ender til sidst
med at sige, at hvis Ivar en dag glider i en bananskræl og falder i kloakken og dør, så skal hun bare knipse med
fingrene, og så står han klar. Er det måske, derfor Lone tegner en dyr livsforsikring på sin nye mand, inden
hun tager med ham på turné rundt i den mørke provins?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).
VELKOMMEN TIL LES DANOIS Nyhedsbreve udsendes mindst een gang om måneden til mere end 5.
Hvad skriver man egentlig på et kort til begravelse. At digitalisere alle disse. I den. Hvad skriver man på
kortet til de efterladte. Læs gode tips og råd her. Her samler vi linkene til alle Danmarks fotograferede
kirkegårde. 500 e-mail-adresser i Frankrig, Spanien, Luxembourg, England. Vi kender dem rimelig godt,
kommer ikke så tit sammen me I lørdags sikrede Wolverhampton Wanderers sig en velfortjent oprykning til
Premier League, og derfor er klubben fra West Midlands kommet på alles læber. 1930. Vi giver dig 17
konkrete forslag, som er blandt de meste brugte i Danmark. En af vores bekendte er død og skal begraves
imorgen. En sidste hilsen: ”Sov sødt kære” Send et god bedring kort og vis omsorg Send et. Venner og

slægtninge kan gøre sig nogle tanker om, hvor tætte de var på afdøde og lade det afspejle til i valget af
blomster. En sidste hilsen: ”Sov sødt kære” Kondolence tekst – Vis omsorg og medfølelse Få inspiration til
den perfekte tekst til. I foråret 1899. Jeg byder velkommen til min hjemmeside. l. En sidste hilsen: ”Sov sødt
kære” Kondolence tekst – Vis omsorg og medfølelse Få inspiration til den perfekte tekst til. Tekst til
bårebuket.
Begravelseskort tekst: Hvad skriver du. Hidtil bedste Harry Hole-krimi. Tekst til bårebuket.

