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Hvorfor? Benny Aaholm Hent PDF Irene Høyer har levet et trygt og beskyttet liv sammen med sin mand,
arkitekt Erik Høyer, men i den senere tid synes hun, Erik er begyndt at forsømme hende. Hun griber ham i
nogle helt meningsløse løgne, og forskellige uforklarlige ting får hende efterhånden overbevist om, at nogen
stræber hende efter livet, men hvorfor? Hvem har pillet ved Irenes bil, så hun kun med nød og næppe undgår
at blive slået ihjel? Hvem ringede hjem til hende og kaldte hende bort fra villaen til et fingeret møde? Hvem

har overhældt hele hendes garderobe med en billig stinkende parfume, og hvem har anbragt et
kompromitterende brev i hendes soveværelse? En eller anden person forsøger at komme hende til livs, og
personens plan er djævelsk snedigt regnet ud. Men hvem er det og hvorfor? Benny Aaholm (f. 1935) er en

dansk forfatter, der står bag en lang række populære romaner. Hans romaner er både udkommet som føljetoner
til Søndags-BT og Ude og Hjemme og er sidenhen blevet trykt som bøger. Mange af bøgerne er desuden

udkommet i Norge og Sverige, hvor de også har opnået stor succes.

 

Irene Høyer har levet et trygt og beskyttet liv sammen med sin mand,
arkitekt Erik Høyer, men i den senere tid synes hun, Erik er begyndt
at forsømme hende. Hun griber ham i nogle helt meningsløse løgne,
og forskellige uforklarlige ting får hende efterhånden overbevist om,
at nogen stræber hende efter livet, men hvorfor? Hvem har pillet ved
Irenes bil, så hun kun med nød og næppe undgår at blive slået ihjel?
Hvem ringede hjem til hende og kaldte hende bort fra villaen til et
fingeret møde? Hvem har overhældt hele hendes garderobe med en
billig stinkende parfume, og hvem har anbragt et kompromitterende
brev i hendes soveværelse? En eller anden person forsøger at komme
hende til livs, og personens plan er djævelsk snedigt regnet ud. Men

hvem er det og hvorfor? Benny Aaholm (f. 1935) er en dansk
forfatter, der står bag en lang række populære romaner. Hans

romaner er både udkommet som føljetoner til Søndags-BT og Ude
og Hjemme og er sidenhen blevet trykt som bøger. Mange af bøgerne



er desuden udkommet i Norge og Sverige, hvor de også har opnået
stor succes.
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