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At elske er at dø Torben Nielsen Hent PDF Der dukker pludselig en mystisk sag op om et bestialsk
dobbeltmord. En kvinde og hendes elsker findes sammen i hendes seng, begge myrdet af et enkelt skud.

Ægtemanden, som i første omgang er poitiets hovedmistænkte, var i Oslo på det pågældende tidspunkt, men
henleder i stedet opmærksomheden mod en fatal vådeskudsulykke, som han var skyldig i for nogle år tilbage.

Måske er der i virkeligheden tale om et hævnmotiv?

Men så bliver der pludselig begået endnu et mord...

Torben Nielsen (1918-1985) var en dansk forfatter, der udgav bøger i flere forskellige genrer. Nielsen fik sin
litterære debut med bogen "Gry. Historien om et pindsvin", som udkom i 1970. Herefter udgav han både

børnebøger såvel som krimier. Blandt andet modtog han Poe-klubbens Berenicepris for årets bedste krimi for
bogen "Nitten røde roser" (1973). Nielsens kriminalromaner var kendt for deres realistiske islæt, som havde

rod i Nielsens arbejde inden for politiet i mere end to årtier.
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