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Anna Sophie Hedvig Kjeld Abell Hent PDF Et ungt par kommer til at bryde ind i lejligheden under deres
egen, efter de har låst sig ude. Hjemmet er helt tomt og mørkt, og der er intet spor af den usædvanligt

almindelige familie, som det unge par har haft som underbo i årevis. Lyset virker ikke, og da det endelig
lykkes dem at få strøget en tændstik, ser de liget af den gamle tjenestepige sidde sammensunken i en lænestol
... Kjeld Abells "Anna Sophie Hedvig" er et nervepirrende skuespil, hvor et dybtliggende motiv for mord

bliver til et skræmmende billede på 1930‘ernes kamp mellem friheden og tyranniet. Kjeld Abell (1901-1961)
var en dansk dramatiker, der både skrev skuespil til teatret og manuskripter til film. Kjeld Abell arbejdede
ved teatre i både London, Paris og Danmark, og mange af hans skuespil er blevet oversat til fremmedsprog.
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