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Hammond svarede ikke. Han stod tilsyneladende i sine egne tanker og betragtede skårene af det knuste glas
på gulvet. Field tændte sig med rystende hænder en cigaret, mens min onkel og Cartwright talte sammen i

dæmpet tone. Til sidst ringede Hammond på klokken, og Briggs trådte ind.
"Briggs," sagde Hammond roligt, "De må blive her i værelset til politiet ankommer ..."

"Politiet, sir?"
"Ja, mr. Whymer er død, Briggs ... ganske pludseligt ... og ved den slags dødsfald skal politiet tilkaldes. Deres
kolleger må passe de andre medlemmer så længe ... og De sørger for, at ingen kommer ind i dette værelse!"

"Ja, sir," hviskede Briggs med bævende læber.
Hammond vendte sig til onkel, der sad tavs i sin stol: "Sir Gerald, mener De, at dødsfaldet er en smule ...

ualmindeligt?"
"Meget ualmindeligt, Hammond! Ja ...""

Carlo Andersen (1904-1970) var en dansk krimiforfatter og udgav i 1940‘erne en række velfortalte krimier for
voksne.

I perioden 1942-1964 dannede Carlo Andersen desuden et professionelt parløb med Knud Meister, og
sammen skrev de to forfattere hele 81 bøger i den populære serie om drengen Jan.

"De tretten noveller i denne samling kan fuldt ud stå mål med tilsvarende engelske eller amerikanske. Man
læser dem med fornøjelse." - Venstres Generalkorrespondance

 

""Død? Er han død? Jeg forstår ikke ..."
Hammond svarede ikke. Han stod tilsyneladende i sine egne tanker
og betragtede skårene af det knuste glas på gulvet. Field tændte sig
med rystende hænder en cigaret, mens min onkel og Cartwright talte
sammen i dæmpet tone. Til sidst ringede Hammond på klokken, og

Briggs trådte ind.
"Briggs," sagde Hammond roligt, "De må blive her i værelset til

politiet ankommer ..."
"Politiet, sir?"

"Ja, mr. Whymer er død, Briggs ... ganske pludseligt ... og ved den
slags dødsfald skal politiet tilkaldes. Deres kolleger må passe de

andre medlemmer så længe ... og De sørger for, at ingen kommer ind
i dette værelse!"

"Ja, sir," hviskede Briggs med bævende læber.
Hammond vendte sig til onkel, der sad tavs i sin stol: "Sir Gerald,

mener De, at dødsfaldet er en smule ... ualmindeligt?"
"Meget ualmindeligt, Hammond! Ja ...""

Carlo Andersen (1904-1970) var en dansk krimiforfatter og udgav i
1940‘erne en række velfortalte krimier for voksne.



I perioden 1942-1964 dannede Carlo Andersen desuden et
professionelt parløb med Knud Meister, og sammen skrev de to
forfattere hele 81 bøger i den populære serie om drengen Jan.

"De tretten noveller i denne samling kan fuldt ud stå mål med
tilsvarende engelske eller amerikanske. Man læser dem med

fornøjelse." - Venstres Generalkorrespondance
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